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جــال رشــیدی کوچــی، عضو 
کمیســیون امــور داخلی کشــور و 
شــوراها خبر داده اســت که در طرح 
ممنوع الخروجی مدیران پس از پایان 
مسؤولیت ، در نهایت کمیسیون قضایی و 
حقوقی زمان ممنوع الخروجی را 3 سال 
تصویب کرد که می کوشیم با این کار از 

اطاعات ایران صیانت کنیم.
او که از طراحان اصلی این طرح است 
به خبرگزاری فــارس گفته  فقط یک 
ماده از طرح مذکور باقی مانده و تمامی 
مواد آن در کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس شــورای اســامی به تصویب 

رسیده است.
پیش از این در خرداد ماه امســال 
کلیات طرح ممنوع الخروجی مدیران 
پس از پایان مسئولیت در کمیسیون 
حقوقی و قضایی به تصویب رســیده 
بود. جزئیات برای بررسی های بیشتر 
به کارگــروه تخصصی ارجاع شــد تا 
پس از انجام بررســی ها و رفع ایرادات 

برای تصمیم گیری نهایــی به صحن 
کمیسیون ارائه شود.

 از ممنوع الخروجی مسئوالن
 تا شکایت علیه رئیس دولت

در واقع در ماه های آخر دولت حسن 
روحانی بود که نمایندگان برای تصویب 
و اجرای این طرح مصمم شدند. علیرضا 
سلیمی  نماینده محات و دلیجان و عضو 
هیأت رئیسه مجلس رسیدگی سریع 
به این طرح را درخواست برخی اقشار 
عنوان و تاکید کرده بود:یکی از مشکات 
کشورمان این است که خانه دوم برخی 
مسئوالن، ایران است و به همین خاطر 
در برنامه ریزی ها و اقداماتشــان، همه 
تخم مرغ های مسائل کشور را در سبد 

چند کشور غربی قرار می دهند.
در آن زمان مذاکرات هســته ای در 
جریان بود و نمایندگان منتقد عملکرد 
محمدجــواد ظریف و تیم هســته ای 
دولت روحانی و تصمیمات آنها بودند. 
برخی تحلیلگران مطرح کردن چنین 
طرح هایی را فشــار بر دولت و تهدید 
مقامات آن می دانستند. این تهدیدها 

البته ادامه یافت و همواره بصورت طرح 
شــکایت علیه رئیس دولت و برخی از 
اعضای کابینه پس از پایان دوره آنها در 
این مدت مطرح بوده اســت. در هفته 
گذشــته نمایندگان با ارسال گزارش 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
عملکرد حســن روحانــی را به عنوان 
رئیس ســتاد ملی مقابله بــا کرونا را 
قابل دفاع ندانســته و گزارش را برای 
رسیدگی و برخورد قضایی به قوه قضاییه 
ارســال کردند. پیش از آن نیز گزارش 
کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص 
اتهامات برخی مسئوالن دولت روحانی 

و شخص او درباره بورسیه های دانشگاه 
در مجلس قرائت و اسامی آنها اعام شد. 
موضوعی که انتقاد و تذکر مقام رهبری 
به مجلس درباره اعام اسامی افراد قبل 

از اثبات جرم را بدنبال داشت.
سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس 
گفته بود ایــن طرح باعث می شــود 
که مدیــران کنونــی هــم در اتخاذ 
تصمیمات شان دقیق تر عمل کنند، نه 
اینکه مانند قبلی ها هر طور خواستند 
عمل کنند و بعد از اتمام مســئولیت 
هم ژست های کارشناســی بگیرند و 
مصاحبه کنند و به خارج از کشور بروند 
بنابراین کم کم مشخص شد که این طرح 
به شدت تحت تاثیر دیدگاه های سیاسی 
نمایندگان و طراحان قراردارد. با چنین 
دیدگاهی نمایندگان به منتقدان طرح 
هم تاختند. به طور مثال سلیمی در پاسخ 
به توییت یکی از استانداران گفت:نوشته 
ما بهترین عملکرد را داشتیم! بنابراین 
حاال که این افراد اینقدر خودشیفته و 
مطمئن هستند، پس بهتر است مدتی 
پس از مسئولیت ممنوع الخروج شوند 
و در کشور بمانند و پاسخگوی عملکرد 

خود باشند.
طراحان طــرح ممنوع الخروجی 
مسئولین معتقدند با این طرح از نظام، 
بیت المال و حاکمیت صیانت می کنند. 
ضمن اینکه این طرح می تواند عاملی 
بازدارنده در جهت حفظ مسئولین نظام 
باشد. به گفته رشیدی کوچی، نماینده 
مرودشــت در مجلس  وقتی مسئولی 
در نظــام مقدس جمهوری اســامی 
مســئولیت می پذیرد باید یکســری 
محدودیت های حفاظتی و امنیتی را 
بپذیرد که این کار از آسیب های زیادی 
که به مســئولین و به تبع آن به کشور 
وارد می شــود، جلوگیری کند. اما در 
نگاه منتقدانی همچون نعمت احمدی، 
وکیل دادگستری با چنین طرح های 
کارشناسی نشده حیثیت و آبروی کشور 
را در دنیا می برند؛ چراکه ممنوع الخروج 

مسئولین هیچ توجیهی ندارد.
با این حــال نماینــدگان نه تنها 

عقب نشینی نکردند، بلکه اعام کردند 
طرحی هم درباره فرزندان خارج نشین 
مسئولین داریم که این موضوع مکمل 
طرح ممنوع الخروجی مســئولین 

است 
یکی از انتقادات اصلی به طرح های 
مجلس و اتهام سیاســی کاری به آنها 
این بود کــه بعضا هدف ایــن طرح ها 
تنها مســئوالن دولتی بوده و شــامل 
مقامات دیگر نشده اســت. تهدید به 
برخورد با مسئوالن دولتی اما مختص 
به این طرح ها نبوده اســت پیش از این 
در دوره انتخابات ریاســت جمهوری و 
در مناظرات تلویزیونی محسن رضایی 
دربــاره همتی، رئیــس بانک مرکزی 
دولت روحانی تاکید کرد:ایشان در سه 
سالی که در بانک مرکزی بود، کاما با 
تحریم هــای آمریکایی همراهی کرده 
و در اولین فرصت اگر دولت را به دست 
بگیرم ایشان و تعداد دیگری را در دولت 
آقای روحانی ممنوع الخروج کرده و به 
دادگاه می سپارم و در آنجا ثابت می کنم 
دست های خیانتکاری که در این دولت 
چه آسیب هایی به مردم زده اند، چگونه 

بوده و همه اسناد را دارم.
ممنوع الخروجی ۱۵ نفر مرتبط با 

انتشار فایل صوتی
تنها خبر دربــاره ممنوع الخروجی 
افراد در دولت حســن روحانی مربوط 
به بیش از ۱۵ نفر از افراد مرتبط با انتشار 
فایل صوتی وزیر امــور خارجه بود که 
رسما اعام شد. یک منبع مطلع در قوه 
قضاییه، خبر داد کــه ۱۵ نفر از عوامل 
مرتبط با مصاحبه اخیر خبرنگار ریاست 
جمهوری با محمدجــواد ظریف، وزیر 
امور خارجه در پرونده انتشــار صوت 
اظهــارات ظریف از ســوی دســتگاه 
قضایی ممنوع الخروج شــده اند؛ این 
خبر زمانی مطرح شــده که شــایعه 
ممنوع الخروجی همســر محمدجواد 
ظریف مطرح و تکذیب شــد. اسامی 
این ۱۵ نفر اما به صورت رســمی اعام 
نشــد. با این حال رشــیدی کوچی، از 
طراحان طرح می گوید: مــا به دنبال 

ممنوع الخروجی مدیران پس از پایان 
مسئولیت شان نیستیم، بلکه به دنبال 
محدودیت و مصونیت شان هستیم. لذا 
بایســتی نهادهای امنیتی و اطاعاتی 
مطلع باشند که آن مدیر وقتی بنای سفر 
خارجی دارد از این موضوع مطلع باشند 
و بدانند که چه زمانی به ســفر خارجی 

رفته و چه زمانی بازمی گردد.
او معتقد است: هر فردی که در نظام 
جمهوری اسامی مسئولیتی را برعهده 
می گیرد قطعاً به یکســری اطاعات 
دسترسی پیدا می کند که بایستی پس از 
پایان مسئولیت به این حوزه سروسامانی 
داده شود. به گونه ای که اگر فردی بعد 
از بازنشستگی، اســتعفا و یا برکناری 
مسئولی کنار رفت و صندلی مدیریت را 
به فرد دیگری داد نتواند از آن اطاعات 

سوءاستفاده کند.
با تصویب بند مربوط به مدت زمان 
ممنوع الخروجی مسئوالن و مقامات 
پس از پایان دوره مسئولیت شان آنطور 
که عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراها گفته فقط یک ماده از طرح 
مذکور باقی مانده و تمامی مواد آن در 
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
تصویب شده است. با پایان بررسی طرح 
در کمیسیون تخصصی برای بررسی و 
تصویب نهایی به صحن علنی مجلس 
می آید. به نظر می رسد تا گام پایانی این 
طرح یک قدم باقی مانــده و با توجه به 
فضای کلی حاکم بر مجلس پیش بینی 
می شــود در صحن علنی مورد تایید 

نمایندگان قرار گیرد.

طرح ممنوع الخروجی سه ساله مدیران پس از مسئولیت، در یک قدمی تصویب نهایی است

»صیانت« از نظام با جلوگیری از خروج مقامات!

دیپلماسی

در شرایطی که ایران به دنبال کسب ضمانت 
از آمریکایی ها برای بازگشــت به برجام است، 
جمعی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا با طرح 
اتهاماتی علیه کشورمان در حال فشار بر دولت 
بایدن هستند تا دیپلماسی با ایران را کنار بگذارد.
 به گزارش ایســنا به نقل از پایــگاه خبری 
-تحلیلی واشــنگتن فیری بیکــن، ۱٧ عضو 
جمهوری خواه کنگره آمریــکا در نامه ای که به 
کاخ ســفید داده اند با ادعای اینکه ایران اخیراً 
علیه منافع آمریکا در سوریه حمله پهپادی انجام 
داده است از جو بایدن، رئیس جمهور کشورشان 

خواستند تا دیپلماسی با تهران را کنار بگذارد.
این قانون گذاران به رهبری برایان اســتیل، 
نماینده جمهوری خواه ایالت ویسکانســین در 
نامه خود بایدن را به نادیده گرفتن آنچه حمات 
خصمانه ایران علیه آمریکا و متحدانش در منطقه 
خوانده شده، متهم کرده و گفته اند که بایدن این 
کار را باهدف احیای توافق هسته ای ٢0۱۵ انجام 

می دهد.
آن هــا در نامه خود با تکــرار ادعاهای واهی 

مقامات واشنگتن علیه ایران آورده اند: درزمانی 
که تنش ها در خاورمیانه شدت یافته است این 
اقدام، پیام خطرناکی به دوســتان و دشمنان ما 
مبنی بر این ارســال می کند که ما به برداشتن 
تحریم ها و مذاکره با بزرگ ترین کشــور حامی 
تروریســم می پردازیم، درحالی که آن ها به ما 

حمله می کنند.
این اعضای جمهوری خواه کنگره همچنین 
خطاب به بایدن نوشــتند: این حمله )پهپادی( 
یادآوری دیگری از این اســت که دولت شما با 
اولویت های اشتباهی برای ورود مجدد به توافق 
هسته ای با ایران تنظیم  شده اســت. اگر ایران 
تمایل دارد در شرایطی که مذاکرات در حال انجام 
است، که این گونه رفتار کند، احترامی که آن ها 
برای هر توافقی که حاصل شود را زمانی که جوهر 

آن خشک می شود، تصور کنید.
این نمایندگان در ادامه مدعی شدند که ایران 
به نیروهای آمریکایی و متحدان آن در خاورمیانه 
حمله می کنــد و درعین حــال، فعالیت های 

هسته ای خود را افزایش می دهد.

آن ها در نامه خود آورده اند: این تهدیدات ادامه 
دارد و دولت شما به تضعیف توانایی ما برای مبارزه 
با ایران از طریق برداشتن تحریم های آمریکا ادامه 
می دهد. برایان استیل همچنین در گفت وگو با 
فری بیکن درباره این نامه تصریح کرد که تمرکز 
دولت بایدن بر دیپلماســی با ایران اولویت های 
اشــتباهی را برای آمریکا تعییــن می کند. وی 
افزود: دولت بایــدن توانایی ما بــرای مقابله با 
ایران را تضعیف می کند، درحالی که تنش ها در 
خاورمیانه نیز افزایش می یابد. مــا باید ایران را 

مسئول بدانیم.
تردید ایران نسبت به نیات طرف آمریکایی

اما در حالی  آمریکایی هــا درباره مذاکرات با 
هم درگیر شده اند که حسین امیر عبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشــورمان طی تماس تلفنی 
با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه با اشاره 
به توافق صورت گرفته با هماهنگ کننده برجام 
در خصوص زمان برگــزاری گفت وگوها با گروه 
۱+۴، تأکید کرده که پیشرفت سریع گفت وگوها 
مستلزم آن است که طرف های اروپایی و آمریکا 

با اجتناب از زیاده خواهی و طرح خواســته های 
فرابرجامی، رویکــردی واقع بینانه و ســازنده 

درپیش گیرند.
امیر عبداللهیــان با بیــان اینکه جمهوری 
اسامی ایران سابقه و روند مذاکرات پیشین در 
وین را مدنظر دارد، تصریح کرد: ایران در مذاکرات 
آتی مطالبات خود را با قوت پیگیری خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان خاطرنشــان 
کرده که به هیچ وجه نباید در جدیت جمهوری 
اسامی ایران در گفت وگوها و لزوم بازگشت همه 

طرف ها به تعهداتشان تردید داشت.
امیر عبداللهیان با اشــاره بــه تحریم های 
تازه آمریــکا علیه ایران، تصریــح کرد: اگرچه 

جمهوری اســامی ایران نسبت به نیات طرف 
آمریکایــی تردید دارد، با ایــن وجود چنانچه 
طرف آمریکایی به طــور کامل به تعهدات خود 
بازگشــته و مطالبات بیشتر نداشــته باشد، 
جمهوری اســامی ایران نیز بــه اجرای همه 

تعهدات خود بازخواهد گشت.
وزیر امور خارجه روسیه نیز در این تماس با 
تأکید بر اهمیت احیای برجام، تصریح کرد که 
همه طرف ها و در وهله نخســت ایاالت متحده 
می بایســت به تعهدات خود بازگردند. الوروف 
همچنین یادآور شد که مســکو همواره بر لزوم 
توقف اقدامات مخرب آمریــکا در قبال برجام 

تأکید داشته است.

برخی سناتورهای امریکایی خواستار لغو دیپلماسی با تهران شدند

تردید ایران؛ تهدید جمهوری خواهان 
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طراحان طرح 
ممنوع الخروجی مسئولین 

معتقدند با این طرح از 
نظام، بیت المال و حاکمیت 

صیانت می کنند. ضمن 
اینکه این طرح می تواند 

عاملی بازدارنده در جهت 
حفظ مسئولین نظام باشد

یکی از انتقادات اصلی به 
طرح های مجلس و اتهام 
سیاسی کاری به آنها این 

بود که بعضا هدف این 
طرح ها تنها مسئوالن 

دولتی بوده و شامل مقامات 
دیگر نشده است

یک کارشناس مســائل بین الملل با بیان اینکه از نظر 
بنده پرونده برجام مختومه است، ادامه داد: اینکه ما بگوییم 
تضمین می خواهیم برای اینکه به مذاکرات برگردیم، در 
روابط بین الملل حرف بسیار عجیبی است. در عرف بین الملل 
کشور ها بدون هیچ گونه پیش شرطی با هم مذاکره می کنند، 
این موضوع نشان دهنده آن است که هیچ عزم و اراده برای 
احیای برجام وجود ندارد و نمی توان امیدی به ادامه توافق 
هسته ای داشت. فریدون مجلســی در گفت وگو با فرارو با 
اشاره به اینکه تعیین زمان آغاز مذاکرات برجام یک اجبار 
بود که به آن تن داده شد، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی 
ایران و فشــار اقتصادی که روی مردم است، دولت رئیسی 

چاره ای جزء قبول این مذاکرات نداشت، اما اینکه برخی در 
داخل مدام می گویند مذاکرات باید از نقطه صفر آغاز 

شود و مذاکرات در دوره روحانی را قبول ندارند، این 
موضوع نشان دهنده عدم شناخت آن ها از شرایط 

روابط بین الملل است.مجلسی اظهار 
کرد: نظام بین الملل قواعدی دارد و 
زمانی که مذاکراتی بین کشور ها 

انجام می شــود، باید به آن ها 

پایبند بود، اینکه اگر هرکسی روی کارآمد، بگوید، مذاکرات 
قبلی را قبول ندارد، دیگر روابط بین الملل معنا پیدا 
نمی کند و اصًا سنگ روی سنگ بند نمی شود، 
بنابراین اینکه مذاکرات در نقطه صفر آغاز شــود 
موردقبول کشور های غربی قرار نخواهد گرفت.

این کارشناس مسائل بین الملل با تأکید 
بر اینکه دولت رئیســی از سر اجبار تن به 
مذاکره داده است، اضافه کرد: با توجه به 

شرایطی که کشور با آن روبرو است، دولت سیزدهم مجبور 
شده که به مذاکرات برگردد، اما به دلیل اظهاراتی که مقامات 
دولتی و مسئوالن وزارت امور خارجه بیان کرده اند، به نظر 
نمی رسد دولت ابراهیم رئیسی هیچ تمایلی برای احیای 
برجام و انجام تعهدات هسته ای داشته باشد.وی تصریح کرد: 
این در حالی است که تمامی این مسائلی که ما سال هاست 
با آن روبرو هستیم و این دشمنی ها بر سر آن شکل گرفته، 
مرتبط با اسراییل است که جمهوری اسامی هیچ گاه چنین 
چیزی را نخواهد پذیرفت و آمریکا و غرب نیز همچنان به 
تخاصم خود علیه ایران ادامه خواهند داد و این قصه هیچ گاه 

به سرانجام نخواهد رسید.

فریدون مجلسی:

نمی توان امیدی به ادامه توافق هسته ای داشت

اعظم ویسمه 

 برگزاری جلسه سران سه قوه 
به میزبانی رئیس جمهور

نشست هفتگی سران قوای سه گانه جمهوری 
اسامی ایران عصر دیروز به میزبانی سید ابراهیم 
رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف و غامحسین 
محســنی اژه ای در دفتر رئیس جمهور برگزار شد 
.به گزارش ایســنا، در این جلسه مهم ترین مسائل 
کشور، به ویژه موضوعات اقتصادی و معیشت مردم 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .سران قوا تمرکز 
بر بهبود وضع اقتصاد کشور و حل مسائل و مشکات 
معیشــتی مردم را از اولویت های نشست سه قوه 
خواندند و بر لزوم همکاری هر چه بیشــتر در این 

زمینه تاکید کردند.
    

احمد مسعود در ایران
خبرگزاری اســپوتنیک مدعی شد که احمد 
مسعود در ایران به سر می برد و با والی پیشین هرات 
نیز دیدار کرده است.به گزارش ایسنا، اسپوتنیک 
در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود در افغانستان 
مدعی شــد که احمد مســعود، فرمانــده جبهه 
مقاومت ملی افغانســتان روز چهارشنبه گذشته 
در مشهد با محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین 
جهادی و والی ســابق هرات دیدار کرده اســت.
اسپوتنیک درادامه گزارش داد که احمد مسعود 
در این دیدار، حامل پیام دعوت امام علی رحمان، 
رئیس جمهورتاجیکستان برای تشکیل حکومت 
فراگیردر افغانستان بوده اســت.این خبرگزاری 
افزود: فرمانده اسماعیل خان تاکنون به این پیام 
پاســخی نداده اســت.این در حالی ست که علی 
میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت روز گذشته 
در یک گفت وگــوی اختصاصی بــا خبرگزاری 
اســپوتنیک گفته بود که مســعود در افغانستان 

حضوردارد.
    

آغاز مرحله اصلی رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: مراحل 
اصلی و فاز عملیاتی رزمایش مشــترک ذوالفقار 
۱۴00 ارتش جمهوری اســامی ایران با شرکت 

نیروهای چهارگانه از روز یکشنبه آغاز می شود.
به گزارش ایســنا، امیر دریــادار حبیب اهلل 
سیاری فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴00 
ارتش افزود: مرحله اصلی  و فاز عملیاتی رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴00 ارتش جمهوری اسامی 
ایران، با مشارکت بخشــی از یگان های نیروهای 
زمینی، پدافند هوایی، هوایــی و دریایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران در منطقه ای به وسعت 
بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از شــرق تنگه 
هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند )تا مدار 

۱0 درجه( برگزار خواهد شد.
فرمانــده رزمایــش مشــترک ذوالفقــار 
۱۴00 ارتش با اشــاره به اینکه در این رزمایش 
انــواع عملیات های ترکیبی توســط یگان های 
شــرکت کننده به اجرا گذاشــته خواهد شــد، 
گفت: یگان های شناور ســطحی، زیرسطحی، 
تکاوران دریایی و عملیات ویــژه، پروازی ، پیاده، 
مکانیزه و سایر تجهیزات و تسلیحات برای کسب 
آمادگی های رزمــی الزم در این رزمایش حضور 

دارند.
    

 شهادت سرباز وظیفه مرزبانی
 در مرز سردشت

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از شــهادت 
یکی از سربازان وظیفه هنگ مرزی سردشت حین 
کنترل و پایش نوار مرزی خبر داد.به گزارش ایسنا، 
سردار یحیی حسین خانی با اعام جِزئیات شهادت 
ســرباز وظیفه هنگ مرزی سردشت، اظهار کرد: 
سرباز وظیفه  رضا هدایتی  از مرزبانان هنگ مرزی 
سردشــت در حین ماموریت و کنترل، پایش نوار 
مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.وی افزود: 
شــهید رضا هدایتی اهل و ساکن شهر بندر انزلی 

استان گیان بوده است، 
    

 دست رد سعید جلیلی
 به پیشنهاد ابراهیم رئیسی 

یک سایت خبری مدعی شد که رئیس جمهور 
جایگاه مشاورراهبردی ریاست جمهوری را برای 
جلیلی در نظر گفته است؛ اما او آن را نپذیرفته است.

از وقتی سیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور شد 
گمانه زنی درباره پستی که به سعید جلیلی می دهد، 
شروع شد. باالخره او هم از جمله رقبای انتخاباتی 
رئیسی بود که با انصراف خود مسیر پاستور را برایش 
هموارتر کرد  .حاال به گزارش عصر ما رئیسی جایگاه 
مشاور راهبردی ریاست جمهوری را برای جلیلی 
در نظر گفته و او نپذیرفته است!جلیلی با رد کردن 
این پیشــنهاد گفته که من در اینجایی که هستم 
موثرتر بوده و هر وقت بخواهید به شما و یا هر وزیری 

مشاوره می دهم. 

روی موج کوتاه


