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اخبار
ماکرون را به دیدار
با ایرانیها تشویق کردم

رئیسجمهور آمریکا گفت :رئیسجمهور فرانسه
به من گفت که کشورش روابط تجاری با ایران
دارد و خواستار مالقات با (سران) ایران است و
من نیز او را برای این موضوع تش��ویق کردم.
به گزارش ف��ارس ،دونالد ترامپ در کنفرانس
خبری سران  20کشور اقتصادی جهان در شهر
«اوساکا» ژاپن به سیاست خارجی در قبال ایران
اشاره کرد و گفت«:ما بر روی موضوع ایران کار
میکنیم .حاال خواهیم دید چه اتفاقیمیافتد.
فکر میکنم آنها به توافق تمایل دارند و تمایل
آنها به داشتن این توافق هوشمندانه است ،باید
ببینی��م چه پیش میآید ،من مش��کلی ندارم،
زمان زیادی دارم» .وی بار دیگر ادعاهای خود
علیه ایران را تکرار کرد و گفت« :آنها عملکرد
ضعیفی داشتند .زمانی که رئیسجمهور شدم،
آنها (ایران) بس��یار بیرحم بودند .آنها پش��ت
پرده درگیریها در  18مکان مختلف بودند».
ترامپ تصریح کرد«:رئیسجمهور فرانس��ه به
من گفت که کش��ورش روابط تجاری با ایران
دارد و خواستار مالقات با (سران) ایران است و
من نیز او را برای این موضوع تشویق کردم».
وی س��پس در انتقاد از مذاکرات «جان کری»
وزیر خارجه سابق آمریکا با مقامات ایران گفت:
«گفتوگوهای جان کری با سران ایران ،مسیر
مذاکرات را پیچیده خواهد کرد و امکان رسیدن
به توافق را س��خت میکن��د» .رئیسجمهور
آمریکا در ادامه مدعی شد که لیستی از اهداف
در ایران را در اختیار دارد و سپس مدعی شد«:ما
نمیتوانیم به ایران اجازه داش��تن تس��لیحات
هس��تهای را بدهیم ،نمیتوانیم چنین اجازهای
را بدهیم».
تحریمهای ضدایرانی آمریکا تأثیر
زیادی بر اقتصاد ما داشته است

یک نماینده پارلمان ترکیه گفت :تحریمهای
آمریکا علیه ایران تأثی��ر زیادی بر اقتصاد این
کشور گذاش��ته و دولت ترکیه باید درباره این
موضوع با آمریکا صحبت کند .به گزارش فارس،
«ازتورک ایلماز» هشدار داد که هرگونه درگیری
میان آمریکا و ایران میتواند به یک جنگ منجر
ش��ود و این چیزی نیست که «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا بتواند از آن جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،وی که در میان
خبرنگاران در پارلمان صحبت میکرد ،گفت:
اگر درگیری کوچکی میان آمریکا و ایران روی
دهد ،ترامپ نخواهد توانست مانع از جنگ شود
چون تنشهای زی��ادی در منطقه وجود دارد.
وی افزود :تحریمهای آمریکا علیه ایران تأثیر
بسیار زیادی بر اقتصاد ترکیه گذاشته است و به
همین دلیل ترکیه باید درباره این تحریمها با
آمریکا صحبت کند .دولت آمریکا بعد از خروج
از توافق هستهای برجام در اردیبهشتماه سال
گذشته تحریمهای متوقفشده به موجب آن را
احیا کرده است .دولت آمریکا اعالم کرده قصد
دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
ایران نامه شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی
را به شورای امنیت برد

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت :وزارت
امور خارجه ایران طی نامهای ش��کایت تجاوز
پهپاد آمریکایی به خاک کشورمان را به شورای
امنیت برد .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
پایگاه اطالعرسانی دولت ،غالمحسین دهقانی
اظه��ار ک��رد :وزارت امور خارج��ه ایران طی
نامهای شکایت تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک
کش��ورمان را به شورای امنیت برد .پس از این
تجاوز و سرنگونی یک پهپاد تجسسی آمریکا
به قلمرو هوایی ای��ران ،وزارت امور خارجه در
نامهای شکایت خود را به شورای امنیت سازمان
ملل و دبیرکل این سازمان برد و بر اساس ماده
 ۵۱منش��ور ملل متحد به این تجاوز شکایت
کرد .در این نامه ایران متذکر شده است که در
صورت تکرار اقداماتی از این دست ایران دفاع
از مرزهای آبی خود و مقابله با هرگونه تجاوز را
حق خود میداند .طرف آمریکایی ادعا میکند
که این پهپاد وارد حریم هوایی کشورمان نشده
اس��ت که البته هرگز نمیتواند چنین ادعایی
را ثابت کند چون ای��ن پهپاد پس از انهدام در
خاک ایران س��قوط کرد .دهقانی با اش��اره به
ش��کایت ایران به خاطر تحریمهای آمریکا در
دیوان دادگستری الهه نیز گفت :این دیوان در
قرار موقتی تحریمهای آمریکا علیه کشورمان
بهوی��ژه در زمینه غ��ذا و دارو را محکوم کرده
اس��ت .طبق این قرار موقت دیوان دادگستری
الهه آمریکا باید در زمینه نقل و انتقاالت مالی
ایران بهویژه در زمینه تهیه دارو تس��هیل کند
در حالی که هماکنون در عمل آمریکا با فشار
حداکثری در این خصوص عمل میکند.

جهانگیری باید در کنار روحانی پاسخگوی عملکرد دولت باشد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجل��س با بیان اینکه جهانگیری
و روحانی باید پاس��خگوی عملکرد دولت
باش��ند ،گفت :عدهای میخواهند دولت را
به ورشکستگی بکشانند تاخودشان پیروز
انتخابات باشند .حشمت اهلل فالحت پیشه
در گفتگو با مه��ر ،در خصوص اختالفات
اخی��ر روحانی و جهانگیری گفت :روحانی
و جهانگی��ری به صورت مش��ترک دولت

دوازدهم را ش��کل دادن��د و در انتخابات و
در رقابته��ای انتخاباتی نیز در یک قالب
شرکت کردند به همین جهت باید تا انتهای
دول��ت با هم بوده و پاس��خگوی عملکرد
خود باش��ند .وی ادام��ه داد :جهانگیری و
روحانی باید به عنوان یک کل مش��ترک،
پاس��خگوی عملکرد دولت باشند .نماینده
مردم اسالم آباد غرب در مجلس با تاکید
بر اینکه ش��رایط ویژه امروز کشور نیازمند

وح��دت عمل در همه حوزههای مدیریتی
اس��ت ،اظهار داش��ت :طرح اختالفات به
نفع دولت نیست ،وجود اختالف نظر میان
جهانگی��ری و روحانی را جامعه نمیپذیرد
چون این دو با همکاری هم دولت را فتح
و آغاز به کار کردند .فالحت پیشه با بیان
اینکه هزینه اصالح طلبان که از دولت در
انتخابات حمایت کردند مش��خص اس��ت
و بای��د آن را بپردازند ،گفت :کس��انی که

مانع شکلگیری حزب در کشور میشوند
عامل همه مش��کالت هس��تند ،سیاست
مردان می آین��د و میروند و احزابی باقی
میمانن��د .وی تاکید کرد :مردم ایران آگاه
هستند و میدانند چه کسی ،چه مسئولیتی
دارد ،حتی اگر از دولت استعفا دهند .عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در پایان متذکر شد :آقای روحانی
و جهانگیری شعارهای انتخاباتی را با هم

آمریکاییها به خط پایان تحریمها
رسیدهاند

دادند و مردم میفهمند چه کسانی تالش
دارند دولت را به ورشکس��تگی بکشانند تا
خودش��ان پیروز انتخابات شوند .خواهش
میکنم جناحهای سیاسی در ایام انتخابات
به مردم رحم کنند.

تأکید نمایندگان مجلس بر غیرقابل اعتماد بودن اروپاییها در راهاندازی سامانه مالی؛

اینستکس کاغذی حقه جدید اروپا برای فریب دوباره دولت!

گروه سیاس�ی :مسئوالن دولتی باید با مراجعه به حافظه
تاریخی خود در توافقات چندین ساله هستهای ،غیرقابل
اعتماد بودن اروپا به خاطر بیاورند و بار دیگر فریب آبنبات
چوبی اینستکس را نخورند و از خواستههای خود در برابر
این اقدام نیمبند اروپاییها کوتاه نیایند 18 .اردیبهشتماه
سال جاری ،حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه حیات
دولت -یک سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق
هستهای -با استناد به بندهای  26و  36برجام ،گام عملی
ایران در جهت کاهش تعهدات خود را با هدف فش��ار به
طرفهای دیگر برای عمل به تعهداتشان اعالم کرد.این
اعالم دولت جمهوری اسالمی ایران اگرچه شاید دیر ولی
یک گام مهم و عملی در جه��ت یادآوری به طرفهای
دیگ��ر -خصوص ًا اروپاییها -بود که باید به تعهدات خود
در قبال توافق پایبند باش��ند.طبق اعالم حسن روحانی،
جمهوری اسالمی ایران از فروش مازاد بر  300کیلوگرم
مواد غنیشده (که در قبال آن کیک زرد دریافت میکرد)
و نی��ز فروش مازاد  130تن آبس��نگین خود ،خودداری
میکن��د .این توقف در فروش ،طی ی��ک اولتیماتوم 60
روزه به طرف اروپایی اعالم ش��د تا آنها به انجام وظایف
و جبران خس��ارات ناشی از خروج آمریکا از برجام متعهد
ش��وند؛ اولتیماتومی که البته در همان روز اول از س��وی
اتحادیه اروپا رد ش��د.ایران با اتخاذ ای��ن تصمیم ،دو راه
پیش روی  5کشور مقابل در برجام قرار داد :یا به تعهدات
خود برخواهند گشت و شروط ایران مانند بازگشت فروش
نفت به دوران قبل از تحریم و عادی شدن تراکنشهای
پولی و بانکی بینالمللی را محقق خواهند کرد که در این
صورت ایران نیز ش��رایط را به قبل از  18اردیبهشت 98
برخواهد گرداند و یا در غیر این صورت ،گام دوم در جهت
کاهش بیشتر تعهدات ایران برداشته خواهد شد که شامل
عبور از سطح غنیسازی( 3.67بر مبنای تعهدات برجام) و
نیز تصمیمگیری ایران برای بازگرداندن رآکتورآبسنگین
اراک به وضعیت پیش از برجام خواهد بود.اکنون در حالی
که کمت��ر از  10روز تا پایان ضرباالجل ایران به طرف
اروپایی باقی مانده ،به نظر میرسد آنها همچنان نه تنها
ارادهای ب��رای اج��رای تعهدات خود ندارند ،بلکه س��عی
میکنن��د با اقدامات ناچیز و غیرموث��ری مانند راهاندازی
اینس��تکس ( ،) INSTEXای��ران را ب��ه عملکرد خود
خوشبین کنند.اینستکس یک س��از و کار مالی اروپایی
( )spvبا ایران برای ادامه مبادالت تجاری است که این
کانال مالی در بهمن ماه س��ال  97با نام  INSTEXدر
فرانسه ثبت شد.در این ساز و کار ،مبادالت با یورو انجام
میشود اما نکته قابل تأمل این است که در این ساز و کار
قرار نیست ایران پولی دریافت کند ،بلکه در مقابل تعهدات
طرفهای اروپایی ،برخی اقالم به ایران داده خواهد شد.
مسئله مهمتر این است که عم ً
ال اینستکس هیچ کاری
علیه تحریمهای آمریکا انجام نمیدهد بلکه آنچنان که
سفیر آلمان در ایران نیز چندی پیش تأکید کرد ،اینستکس
تحریمهای آمریکا را به رسمیت میشناسد!

سفیر ایران در روسیه گفت :سیاست شرقی در دنیا تقویت
خواهد ش��د و تحوالت دنیا به شکلی است که اهمیت
همکاریهای ایران و روس��یه افزایش خواهد یافت .به
گزارش مهر ،سومین دور گفتگوهای تخصصی ایران و
روسیه با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی به پایان رسید.
در ای��ن دور از گفتگوها طرفین با تمرکز بر موضوعات
مهم سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی بین دو کش��ور و

طری��ق آن با ایران معامله انجام دهند.وی ادامه داد :قول
دادند که اینستکس به روی کشورهای دیگر هم باز شود
و این کش��ورها نیز بتوانند از طریق این سازوکار با ایران
معامله داش��ته باشند.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان
اینکه این پروسه شروع شده است ،یادآور شد :اگرچه این
پروس��ه خیلی دیر شروع شده و کمتر از انتظارات ماست،
ولی االن مراح��ل نهایی خود را طی میکند و به مرحله
عملیاتی شدن ،رسیده است.البته بدون اینکه خرید نفت از
ایران صورت بگیرد یا اعتبارات خاصی برای اینس��تکس
در نظر گرفته شود ،اینستکس نمیتواند به صورت کامل
انتظارات ما را برآورده کند .انتظار داریم کشورهای اروپایی
ب��ه صورت جدی بحث فروش نف��ت ایران را هم مدنظر
داشته باشند.
منافع ایران از طریق اینستکس تأمین نمیشود


وعدههای کاغذی اروپا


وع��ده اروپاییها درخصوص راهاندازی این کانال مالی تا
چن��د ماه پس از ثبت آن نیز اجرایی نش��د و همزمان ،بر
اس��اس آنچه بلومبرگ گزارش کرد« ،س��گال مندلگر»
مع��اون وزارت خزان��هداری امریکا نی��ز در نامهای که در
روز هفتم می ( 17اردیبهشت) به مقامات اروپایی نوشت،
هش��دار داد که ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت
با ایران (اینس��تکس) و همه اشخاصی که به نوعی با آن
در ارتباطند ،در صورت عملیاتی ش��دن این کانال مالی با
خطر محرومیت از دسترس��ی به نظام مالی آمریکا مواجه
خواهند ش��د .اینها همه در حالی است که «هلگا اشمید»
معاون مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل
س��رویس اقدام خارجی این اتحادیه روز جمعه (دیروز) در
پایان نشست کمیسیون مش��ترک برجام در وین اتریش
با انتش��ار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر
اعالم کرد که ساز و کار مالی موسوم به اینستکس برای
تس��هیل مبادالت تجاری بین اروپا و ایران عملیاتی شده
اس��ت .به نظر میرس��د اروپاییها در تالش هس��تند ،تا
بجای برآورده کردن خواس��تههای اصلی ایران در انجام
تعهدات خود و جبران خس��ارت ناش��ی از خروج امریکا،
اقداماتی نظیر راهاندازی و عملیاتی کردن اینس��تکس را
به عنوان یک اقدام عملی نش��ان دهند تا ایران از مسیر
ضرباالجل خود برگردد؛ اقداماتی که «عباس عراقچی»
معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز آن را ناکافی دانسته
و روز گذشته در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام
در وین اعالم کرد اگرچه س��ه کشور اروپایی اقداماتی را
در مورد اینس��تکس انجام دادهاند ام��ا این اقدامات هنوز
با خواس��تههای ایران فاصله زیادی دارد .حال جای این
نگرانی وجود دارد که عدهای در داخل و خصوص ًا در دولت
این اقدام نیمبند اروپاییها درخصوص اینس��تکس را به
مثابه دستاوردی بزرگ به خورد ملت داده و با این بهانه از
پیگیری ضرباالجل داده شده منصرف شوند.این نگرانی

وقتی جدیتر میش��ود که علیرغم وعده سازمان انرژی
اتم��ی ،که قرار ب��ود در روز  6تی��ر (دو روز قبل) ایران از
سقف 300کیلوگرم اورانیوم غنیشده عبور کند ،ولی این
اتفاق هنوز نیفتاده و یا دس��تکم دولت ایران از اعالم آن
خودداری کرده اس��ت تا نش��انهای از مالیمت را به اروپا
اعالم کند.
اینستکس عملیاتی شده است


سید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر خارجه درباره
نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام در جمع خبرنگاران
گفت :ما یک جلسه طوالنی داشتیم بیش از سه ساعت،
در مجموع جلس��ه مثبت و س��ازندهای بود و نس��بت به
جلس��ات گذش��ته ما یک گام به جلو به ش��مار میآید،
البته هنوز تا خواستههای جمهوری اسالمی فاصله قابل
توجهی وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی که جمهوری
اس�لامی ایران انتظار دارد ،هنوز فاصله داریم.با این حال
قدمهای رو به جلویی که در کمیس��یون برداش��ته شد را
بررسی کامل خواهیم کرد و من اینها را به تهران منتقل
خواهم کرد و هرگونه تصمیمگیری با تهران خواهد بود.
معاون وزی��ر خارجه درباره مباحثی که در نشس��ت وین
درباره آن بحث ش��د نیز عنوان کرد :مهمترین موضوعی
که در این جلس��ه بحث شد ،موضوع اینستکس و کانال
مالی که اروپاییها درست کردند ،بود .سه کشور اروپایی
توضیحات مبس��وط و مفصل��ی را در این زمین��ه دادند.
اینس��تکس االن دیگر عملیاتی ش��ده و  ۲سه تا  ۳مورد
کاری ه��م االن در حال انجام ش��دن اس��ت و به زودی
ظرف روزهای آینده تبادل مالی از طریق اینستکس انجام
خواهد ش��د.معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با بیان
اینکه کشورهای اروپایی دیگری هم اظهار عالقه کردند
به عنوان سهامدار به این مکانیسم و شرکت ملحق شوند،
بیان کرد :کش��ورهای اروپایی در نظ��ر دارند اعتباراتی را
برای اینس��تکس در نظر بگیرند و االن در حال حاضر به
روی همه کشورهای اروپایی باز است و آنها میتوانند از

سنایی :همکاریهای ایران و روسیه افزایش خواهد یافت
همچنی��ن همکاریهای منطقهای و بینالمللی ضمن
تشریح نقطه نظرات خود به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی
برای حل مش��کالت موجود و تقویت و توسعه بیشتر
روابط پرداختند .در مراسم اختتامیه این گفتگوها مهدی
سنایی سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه نیز ضمن
اشاره به موضوعات متنوعی که در این دور از گفتگوها
مورد بح��ث و تبادل نظر قرار گرف��ت بر لزوم تقویت

گفتگوهای صریح و صادق بین دو کش��ور تأکید کرد.
سنایی همچنین با توجه به ضرورت گسترش این گونه
از گفتگوها ،بر وجود روایتهای مختلف بین دو طرف
در خصوص مس��ائل جهان ،منطقه و مسائل پیرامونی
اذعان کرد و با اش��اره به اقداماتی که در این خصوص
صورت گرفته این فعالیتها را بهویژه در بحث مربوط
ب��ه درگیر ک��ردن بخشهای غیردولتی در توس��عه و

محمدابراهی��م رضای��ی عضو کمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ایجاد
سازوکار مالی اروپا با ایران ،موسوم به «اینستکس» ،گفت:
متأس��فانه این کانال مالی خیلی دیر و با تعلل از س��وی
اروپاییها راهاندازی شد ،اما فع ً
ال نمیتواند راهکاری برای
دور زدن تحریمها از سوی آنها باشد.وی در تشریح اینکه
«اینس��تکس» فع ً
ال نمیتواند راهکاری ب��رای دور زدن
تحریمها از سوی اروپاییها باش��د ،افزود :سازوکار مالی
که اروپاییها ب��رای دور زدن تحریمهای آمریکا مدنظر
قرار دادهاند ،خواس��تههای جمهوری اسالمی ایران ،ذیل
توافق برجام را برآورده نمیکند.عضو کمیس��یون امنیت
ملی مجل��س تصریح کرد :دولت نبای��د همه برنامهها و
اهداف خود را ذیل برجام و عملیاتی ش��دن و یا نش��دن
آن تعریف کند ،زیرا این «اینستکس» راهی برای دست
یافتن ایران به منابع نفتی و نیز مش��ارکت ش��رکتهای
اروپای��ی در ایران را فراهم نمیکن��د .رضایی با تأکید بر
اینکه اروپاییها در اجرا و راهاندازی «اینستکس» صادق
نیستند ،اظهار داش��ت :منافع جمهوری اسالمی ایران در
تمامی زمینهها از طریق «اینس��تکس» تأمین نمیشود
و اروپاییها با وعدههای پوش��الی به دنب��ال راهی برای
وقتکشی هستند.
اعتمادمان به اروپا بیپاسخ ماند


هاجر چنارانی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس اظهار کرد :ما هنوز هم در برجام
هستیم و به تعهدات خود عمل کردهایم ولی آمریکا امروز
به دنبال چیزی است که داشت ولی از دست داد ،جمهوری
اسالمی ایران هیچگاه مذاکره و توافق یکجانبه با آمریکا
را نمیپذیرد زیرا با منافع ملی کشورمان منافات دارد .وی
تصریح کرد :اتحادیه اروپا عم ً
ال نتوانست به تعهدات خود
عمل کند ،ایران باید یکبار برای همیشه پای حرفهای
خود بماند .در ش��رایط سخت و خاصی قرار داریم ولی با
این وجود در برجام میمانیم تا ببینیم شرایط تغییر خواهد
کرد یا نه! ولی متأسفانه اعتمادی که به کشورهای اروپایی
کردیم تا االن بیپاسخ مانده است.

تعمیق روابط ناکافی دانست .وی اظهار داشت :باور دارم
سیاست شرقی در دنیا تقویت خواهد شد و تحوالت دنیا
به شکلی است که اهمیت همکاریهای ایران و روسیه
افزایش خواهد یافت .مجم��وع همکاریهای ایران و
روسیه در آرایش جدید منطقهای و بینالمللی تأثیرگذار
است و نظم جدید بینالمللی از همکاریهای دو کشور
متأثر خواهد بود.

«مادرشوهر» بازی دولت به جای رفع مشکالت مردم؛

هر چند که مردم به ادبیات رئیسجمهور عادت
کردهاند ،اما باز این سؤال برایشان مطرح است
که چرا وی بهجای رفع مش��کالت اقتصادی
مردم ،ادبیات کنایهآمیز را س��رلوحه خود قرار
داده است؟ هر چند که مردم ،افکار عمومی و
ش رئیس جمهور
رسانهای کشور دیگر به نمای 
با واژگان و س��خنان خالهزنکب��ازی عادت
کردهاند اما بازهم متأس��فانه شاهد طعنههای
معنادار آقای روحانی هستیم که به جای رفع
مشکالت اقتصادی مردم ،ادبیات کنایهآمیز را
س��رلوحه عملکردش قرار داده است .بیانات
اخیر حسن روحانی در مورد عدم برخورداری
از شرایط مناسب پس از برجام توسط عدهای
از منتقدین ک��ه با عنوان «مادر ش��وهر» از
آنها یاد شد ُمداقه و تدقیق مجدد در کارنامه
سیاس��ت خارجی دول��ت با ن��ام «برجام» را
مجدداً با اهمیت جلوه میدهد« .بعضیها یک
حالت مادر شوهری به خود گرفتند و نگذاشتند
مردم در همان یکی دو سال گشایش برجام
هم لذت ببرند .شرکتهای خارجی میآمدند

گالبی برجام چه شد آقای رئیس جمهور؟

میگفتند چرا آمدند؛ قرارداد میبس��تیم ،ایراد
میگرفتن��د و وقتی ق��رارداد به هم میخورد
باز غُر میزدند! نگذاش��تند مردم لذت ببرند.
هواپیما میخریدیم میگفتند خیانت ش��د!»
این اظهارت رئیس جمهور در اوج مشکالت
تحریمی ،سوء مدیریت برخی وزرا و اختالفات
وی ب��ا معاون اولش در میان مدیران ارش��د
وزارت بهداشت است .گویا قرار نیست ادبیات
همیش��گی دولتمردان از داستان برجام تهی
شود .برجام با همه داستانهایش ،از تصویب
بیست دقیقهای در مجلس با فشار الریجانی
و یارانش و عدم توجه به شروط  9گانه رهبر
انقالب پس از جلسه  ۶۳۴شورای عالی امنیت
ملی از س��وی دولت باالخره اجرایی شد .در
ای��ن میان م��رور مجدد برخ��ی از تناقضات
آقای روحانی خالی از لطف نیس��ت .به دنبال
توافق گروه  ،۵+۱برنامه جامع اقدام مشترک
(Joint Comprehensive Plan of
 )Actionموس��وم به «برجام» پس از ۲۰
ماه ،کش و قوس دیپلماتیک در هتل کوبورگ

وین مورد تایید کشورهای حاضر در این گفت
وگوها قرار گرفت و به حالت اجرایی در آمد.
*وعده پوشالی روحانی پس از برجام
رئیس جمهور کش��ورمان در آغازین ساعات
اعالم پایان گفتوگوهای منتهی به برجام در
بیانیهای خطاب به ملت ایران گفت« :طومار
تحریم درهم پیچیده ش��د ،حقوق هستهای
ای��ران تثبیت گردید و اقتص��اد ایران در مدار
اقتصاد جهان��ی قرار گرفت» «م��ا اکنون از
گردنۀ خطرناک در اقتص��اد ،عبور کردهایم»
«میدانم در طول سالهای تحریم و فشار ،بر
شما چه گذشته است .اما اکنون که زنجیرهای
تحریم از پای اقتصاد ایران گسس��ته شده و
عزت و اس��تقالل کشور نمایان گشته است،
اکنون زمان س��اختن و بالیدن اس��ت .ش��ما
مل��ت ،با صبر و متانت و س��ربلندی ،تحریم
دوران گذار از
را پشت س��ر گذاش��تید .امروز
ِ
تحریم به توس��عه است که نیاز به کار ،ابتکار
و سرمایهگذاری و استفاده از فرصت جدید از
سوی همگان بهویژه جوانان عزیز دارد».اگر

به عنوان یک ناظر تنها همین سخنان حسن
روحانی را واکاوی کنیم مشاهده خواهیم کرد
که آن کسی که نتوانسته موجبات خوشحالی
مردم را از تعهدات سنگین امنیتی و هستهای
فراهم کند دول��ت تدبیر و امید و در راس آن
رئیس پاستور است.
*مادر شوهر واقعی عقدنامه برجام کیست؟
دول��ت روحانی که در مقابل توهینهای مادر
ش��وهر فرنگی خود یعنی ترامپ و اروپاییان
توانایی دفاع حقوقی نداش��تند همانی اس��ت
که منتقدان برجام را «مادر ش��وهر» خطاب
میکنند .همین رئیس جمهوری که منتقدان
داخلی خود را به ُسخره گرفته است فراموش
ک��رده که خودش در نطق خود پس از خروج
آمری��کا از برجام گفت« :م��ردم هیچ نگرانی
نداش��ته باش��ند؛ از مدتها پیش می دانستیم
ترامپ قابل اعتماد نیس��ت»« ،خوشحالم که
شر یک موجود مزاحم از برجامکم شده است»
و «آمریکا بگوید از زمان توافق هس��تهای تا
امروز چه زمان��ی به همه تعهدات خود عمل

کرده بوده است؛ جز چند امضاء و چند بیانیه،
آی��ا هرگز به نفع مردم ای��ران و در چارچوب
تعهدات برجام عمل کرده بودند یا نه؟» آبان
 95روحانی در س��فر ب��ه اراک در واکنش به
نقدهای مردمی به اینکه برجام عایدی برای
کشور نداش��ه ،اظهار داشت« :ما غاصب را از
باغ خ��ود بیرون کردی��م و درب باغ به روی
مردم باز شده است ولی امروز عدهای کودک
به درب باغ آمده و میگویند ،سیب و گالبی
کجاست که میخواهیم میل کنیم؟ امروز این
باغ که نهالهای آن تازه غرس ش��ده آماده
باروری اس��ت ،اما برای به ثمر نشستن صبر
الزم است» .اذعان شخص آقای روحانی به
اینکه آمریکا در برجام هیچ اقدامی انجام نداده
و اعتراف سیف رئیس وقت بانک مرکزی در
مورد برجام که از واژه «هیچ» اس��تفاده کرده
بود نشان میدهد مادر شوهران واقعی در عقد
برجام چه کسانی هستند .نهال گالبی برجام
که تعریفی عجیب از سوی آقای روحانی بود
نیز بدون داشتن کوچکترین ریشه خشکید..

عضو هیئت رئیس��ه مجل��س در واکنش به
تحریمهای اخی��ر آمریکا ،گفت :آمریکاییها
دیگر به خط پایان تحریمها رسیدهاند و دستشان
کام ً
ال خالی شده است .احمد امیرآبادیفراهانی
در گفتوگو با خانهملت ،در واکنش به تحریم
اخیر مقامات آمریکا علیه جمهوری اس�لامی
ایران ،گف��ت :آمریکاییها دیگر به خط پایان
تحریمها رس��یدهاند و دستش��ان کام ً
ال خالی
شده است .اینکه آمریکاییها با آنکه میدانند
بسیاری از مقامات جمهوری اسالمی ایران در
خارج از کشور حساب بانکی ندارند و یا با وجود
شهرت سادهزیستی مقام معظم رهبری در میان
خاص و عام ،اقدام به تحریم مجموعه رهبری
انقالب میکنند باید پرسید چه منافعی برای
آنها دارد؟ نماینده مردم قم در مجلس در ادامه
با تأکید براینکه این مسائل بیانگر خالی شدن
دست آمریکاییهاست ،بیان کرد :با اینگونه
اقدامات میخواهند تنها دوستان منطقهای خود
را حفظ کرده و با دل خوش کردن آنها بیشتر
از قبل بدوشنشان و مسلم ًا آمریکاییها دیگر
به پایان خط تحریمهای خود رس��یدهاند .وی
با اشاره به اعالم آمریکا درباره تحریم ظریف
وزیر امور خارجه هم اظهار کرد :تاکنون تحریم
وزیر امور خارجه یک کش��ور اتفاق نیفتاده و
سابقه نداشته است و بهویژه اینکه ظریف طی
جلسات منتهی به برجام بارها با آمریکاییها
مذاکره کرده ،یعنی وی تنها وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی بوده که با این کشور مذاکره
داشته اس��ت لذا این اقدام آمریکاییها کام ً
ال
غیرمنطقی و غیرقانونی اس��ت و هیچ عرف
منطقهای و دیپلماسی هم این موضوع را تأیید
نمیکند.
معامله قرن محکوم به شکست است

گزارش��گر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی
اشغالی فلسطین اذعان کرد که طرح آمریکایی
معامله قرن شکس��ت خواهد خورد.به گزارش
مهر به نقل از المنار« ،مایکل لینک» گزارشگر
حقوق بش��ر س��ازمان ملل در اراضی اشغالی
فلسطین اذعان کرد که طرح آمریکایی معامله
قرن شکست خواهد خورد.وی تصریح کرد که
هر طرحی برای صلح بین طرفین فلسطینی
و اسرائیلی باید به ش��ش مسأله بپردازد :حق
تعیین سرنوش��ت ،شهرک های صهیونیست
نشین ،قدس ،حق بازگشت آوارگان ،امنیت و
حقوق بش��ر از جمله حق براب��ر و آزادی تردد
و کنار گذاش��تن تبعیض نژادی.لینک اش��اره
کرد که هر طرح صلحی از جمله معامله قرن
مادامی که همسو با قوانین و قطعنامه های بین
المللی نباشد ،نتیجه ای جز شکست نخواهد
داشت.این مسئول سازمان ملل تاکید کرد که
هر طرح و پیش��نهادی برای سازش دائمی و
عادالنه بین فلس��طینیان و اسرائیلی ها باید
مبتنی بر حقوق بشر و قوانین بین المللی باشد.
مایکل لینک خاطر نش��ان کرد که مورد دوم
یعنی حق تعیین سرنوش��ت مستلزم تشکیل
کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷
به پایتختی قدس شرقی است ،به گونه ای که
کران��ه باختری و نوار غزه را به هم پیوند دهد.
لینک تصریح کرد که مذاکرات در مورد قدس
باید بر این اس��اس آغاز شود که قدس شرقی
متعلق به فلسطینیان است.وی اشاره کرد که
رژیم صهیونیستی قدس شرقی را در دو مرحله
طی سال های  ۱۹۶۷و  ۱۹۸۰به اشغال خود
درآورد و س��ازمان ملل این اقدام را غیرقانونی
دانس��ته و آن را محکوم کرد.لینک همچنین
بر ضرورت تخلیه شهرک های صهیونیست
نش��ین در اراضی اشغالی فلسطین با تکیه بر
قوانین بی��ن المللی تاکید کرد ک��ه تا امکان
تشکیل کشور مستقل فلسطین فراهم آید.
تالش دوباره آمریکا برای مصادره
داراییهای ایران در لوکزامبورگ

سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که خواستار
اس��تفاده از داراییهای ایران در لوکزامبورگ
برای پرداخت غرامت ب��ه بازماندگان انفجار
سال  ۱۹۸۳در مقر تفنگداران دریایی آمریکا
در بیروت است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،مجلس س��نای آمریکا روز گذش��ته
طرحی را به تصویب رس��اند که ضمن متهم
ک��ردن ایران به دخالت در حادثه بمبگذاری
سال  ۱۹۸۳در مقر تفنگداران دریایی آمریکا
در بیروت ،خواستار استفاده از داراییهای این
کشور در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت
ب��ه بازمان��دگان این حادثه اس��ت .این طرح
ضدایرانی از سوی س��ناتور «تام کاتن» ارائه
ش��ده و پس از تأیید سنا ،در قالب یک متمم
به الیحه بودجه دفاعی  ۲۰۲۰آمریکا اضافه
ش��ده اس��ت ،اما هنوز برای تبدیل شدن به
قانون نیازمند تصویب در شاخه دیگر کنگره
یعنی مجلس نمایندگان است .طرح مذکور در
حالی مورد تأیید سنا قرار گرفته که دادگاهی
در لوکزامب��ورگ فروردی��ن امس��ال حک��م
دادگاههای آمریکا برای توقیف  ۶۸/۱میلیارد
دالر از داراییهای ایران در این کشور به بهانه
تروریس��م را مغایر قوانین بینالمللی خواند و
آن را رد کرد.

