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33916546 تمام ساعات شبانه روز جدا از دفاعیاتی که تیم محترم مذاکره کننده از برجام و قطعنامه شورای امنیت 

داشته و به دنبال آن رسانه های همسو با دولت با تیترهای ریز و درشت به استقبال 
آن رفته انــد، نقاط و نکاتی در این متون وجود دارد که خواندن آن با تحیر همراه 
است و  انگشت تأسف به دندان گزیدن در پی دارد! اینکه چرا برخی از دولتمردان 
محترم و رسانه های همسو با آنان به این »موارد« هیچ اشاره ای نمی کنند، موضوع 
این نوشــتار نیست و درخور واکاوی و بررسی جداگانه است، اما قطعًا پرداختن و 
نمایاندن حداقل بخشی از این »موارد سیاه«، به عنوان وظیفه هر شهروند مسلمان 
جامعه ایرانی، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و نمایاندن این 
»موارد«، الاقل مســتند به آنچه که در اصل هشتم قانون اساسی کشورمان به آن 
تصریح شده اســت، بر همگان فرض است؛ این اصل مترقی قانون اساسی تأکید 
کرده: » در جمهوری اســامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر 
وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به 

مردم و مردم نسبت به دولت«؛  اما بخشی از موارد یاد شده را در ادامه بخوانید.
1- ظاهراً خروجی مذاکرات هســته ای سه متن برجام )متن اصلی( ، قطعنامه 
شورای امنیت و نقشه راه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای روشن کردن موضوعات 

باقیمانده گذشته و حال بوده است.
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت ۲۹ تیر تصویب شده و وفق متن برجام، ۹۰ روز بعد 
از آن یعنی ۲6 مهرماه ۹۴ )18 اکتبر ۲۰15( روز تصویب برجام محسوب می شود. ۲6 
مهرماه یعنی روزی که تعهدات ایران در متن توافق شده با آژانس اجرا شده است. 
به عبارت دیگر و مطابــق تاریخهایی که در برجام، قطعنامه و توافق ایران و 
آژانس به نحو حسابشده ای- بخوانید موذیانه ای- در هم تنیده شده اند، حتی پیش 
از قطعی شدن برجام برای طرفین، ایران باید تعهدات خود در توافقش با آژانس را 
به صورتی مســتقل و موازی با روند تصویب برجام انجام دهد. در نتیجه حتی اگر 
ایران برجام را تصویب هم نکند، به این تعهدات فوق العاده مهم به طور پیش بینی 
عمل کرده و امتیازات بسیار سنگینی را واگذار نموده است. نیاز به تأکید نیست که 
توافق ایران با آژانس، توافقی بسیار مهم و حاوی تعهداتی سنگین است که آمانو را 
به سنای آمریکا کشانده است اگرچه برخی مسئوالن دولتی از آمانو خواسته اند که 

متن محرمانه توافق ایران با آژانس را در اختیار سنای آمریکا قرار ندهد!  
جالب و تأســف بارتر اینکه علی رغم پذیرش این تعهدات سنگین توسط تیم 
محتــرم مذاکره کننده و اجرای کامل آن پیش از روز امضای توافق )!( و بدون طی 
روال قانونی در داخل کشــور، در پایان اجرای همه این تعهدات، آژانس تنها باید 
گزارشی در رابطه با اقدامات شفاف ساز ایران ارائه کند و هیچ الزامی برای بستن 

موضوعات از سوی این نهاد وجود ندارد!
 در پاراگراف شــماره 1۴ برجام و بند 8 »نقشه راه« )توافق محرمانه ایران با 
آژانس(، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها متعهد شــده است که پس 
از پایان اجرای کامل اقدامات ایــران، ارزیابی نهایی »final assessment« خود را 
ارائه دهد. در نتیجه الزامی برای آژانس وجود ندارد که نســبت به صلح آمیز بودن 
و صلح آمیز ماندن برنامه هسته ای ایران ابراز اطمینان کند و به این شیوه است که 
همچون سابق پرونده »مسائل حل نشده« بین ایران و آژانس باز باقی خواهد ماند. 
نقشه راه منعقد شده بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی )به عنوان یکی 
از سه متن منتشر شــده از مذاکرات وین در کنار متن برجام و قطعنامه شورای 
امنیــت( در موارد متعددی از خطوط قرمز جدی نظام عبور کرده اســت. مطابق 
متنی که در سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به نقشه راه گذاشته شده 
اســت، - و نه متن کامل با جزئیات آن - صراحتًا صدور مجوز بازدید از پارچین -به 
عنوان یک سایت نظامی- و همچنین انجام »دیدارهای فنی و کارشناسی« به جای 
بازجویی از دانشمندان هسته ای ذکر شده است. در بند ۴ »نقشه راه« آمده: »پس 
از آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی سواالت در خصوص هرگونه ابهام در چنین 
اطاعاتی را به ایران ارائه کرد، دیدارهای فنی-کارشناسی، اقدامات فنی و مباحث 
آنگونه که در ساز و کار جداگانه مورد توافق قرار گرفت، برای رفع این ابهامات، در 

تهران صورت خواهد گرفت. 
 )After the IAEA has submitted to Iran questions on any possible
 ambiguities regarding such information, technical-expert meetings,
 technical measures, as agreed in a separate arrangement, and discussions
will be organized in Tehran to remove such ambiguities(

 technical-expert meetings از مذاکره کنندگان محترم باید پرسید آیا عبارت
)دیدارهای فنی- کارشناســی( برای الزام ایران به اجازه بازپرسی از دانشمندان 
هسته ای در این ســند آورده نشده است؟ آیا پذیرش »دیدار فنی - کارشناسی« 
مثًا به معنای برگزاری جلسه رسمی با مدیران سازمان انرژی اتمی است؟! آیا احیانًا 
لیست دانشمندانی که در این جلسه »فنی و کارشناسی« قرار است بازجویی شوند، 
در توافق محرمانه با آژانس فهرست نشده است؟ اگر غیر از این است، چرا تاکنون 
هیچ توضیحی درباره این عبارت خطرناک ارائه نشده؟  چرا توافقی محرمانه با آژانس 
منعقد گردیده؟ مگر رهبر معظم انقاب به صراحت نفرمودند »محرمانه نداریم« و 

»اجازه بازجویی از دانشمندان را نخواهم داد«؟ و ... بماند.
در بند پنجم نقشه راه نیز آمده است:

» ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر ساز و کار جداگانه ای در خصوص 
موضوع پارچین توافق کردند«.

 )Iran and the IAEA agreed on another separate arrangement
 regarding the issue of Parchin(
توضیح بیشتر این که ساز و کار جداگانه چیست و توافق ایران با آژانس کدام 

است، تأسف های دیگری را در پی دارد که فعًا بماند.
و شوربختانه تیم محترم مذاکره کننده »دیدارهای فنی - کارشناسی«، »بازدید 
از سایت نظامی پارچین« و ... را در برجام پذیرفته چرا که در بند C از بخش هسته ای 
برجام تحت عنوان »شفافیت و اقدامات اعتمادساز« که بخشی از تعهدات ایران را 

مشخص کرده  ، آورده شده است: 
»ایران نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختاف حال و گذشته« مورد 
توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته  
مربوط به برنامه هســته ای  ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر ۲۰11 
آژانس  )GOV/2011/65(، را کامًا اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایی که 
ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می گیرد تا 15 اکتبر ۲۰15 تکمیل خواهد شد«.

این تعهدات پذیرفته شــده  که عبور صریح از خطوط قرمز نظام است، همه 
ماجرا نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.

۲- در پیوست D برجام که به »کمیسیون مشترک« مربوط می شود، ذیل مادۀ 
6 )کارگروه تأمین(، پاراگراف 1-6 مقرر داشــته که کمیسیون مشترک در موارد 
زیر تصمیم گیری خواهد کرد: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از 
سرزمین دولت ها، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای 
پرچم آنها به ایران، یا برای اســتفاده درایران یا به سود ایران، خواه منشا آن در 
سرزمین آنها باشد یا نباشد، کلیه اقام، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مندرج 
در سند INFCIRC/254/Rev.12/Part 1، و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه 
هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیرنظامی 
غیرهسته ای باشــد کلیه اقام، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مندرج در سند 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 2،( یا آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای 
امنیت روزآمد می شود( و همچنین اقام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد 

ممکن است به فعالیت های متعارض با این برجام کمک نماید.
دستورالعمل INFCIRC /۲5۴یکی دیگر از »موارد سیاه« به اصطاح توافقنامه 
هسته ای است که بررسی مختصر آن دل هر ایرانی وطن دوستی را حقیقتًا به درد 
می آورد. مطابق این دستورالعمل که تا کنون به فارسی نیز ترجمه نشده است، 
در موارد زیادی با در نظر داشــتن یک »کانال خریــد«، واردات حتی مواردی 
چون ظرف مخصوص ذوب فلز )Crucibles(، سازه های کامپوزیتی در شکل لوله 
)Composite structures in the forms of tubes(، دستگاه تغییردهنده فرکانس 
 ،)Aluminium( آلومینیوم ،) Frequency changers or generators( و ژنراتــور
تیتانیوم )Titanium( و ... به ایران محدود و حداقل به مدت 1۰ ســال تحت نظر 

شورای امنیت خواهد بود !
اگر چنین دستورالعملی را، »دستورالعمل تحقیر« بنامیم، سخن گزافی نگفته ایم، 
چرا که مطابق مفاد آن واردات بدیهی ترین و ابتدایی ترین محصوالت فنی به کشور با 
محدودیت و نظارت مواجه خواهد شد که نه تنها چرخ هسته ای و صنعت هسته ای، 
بلکه سایر حوزه های صنعتی کشورمان را با مشکات جبران ناپذیری مواجه خواهد 
کرد. ناگفته نباید گذاشت که موارد پیش گفته، بخش بسیار بسیار ناچیزی از این 
محدودیتها است، چرا که مطابق دستورالعمل INFCIRC فهرستی که گروهی تحت 
 )NSG: Nuclear Suppliers Group( عنوان گروه تامین کنندگان تجهیزات هسته ای
از اقام دارای کاربرد دوگانه تهیه کرده است هشتاد و چهار صفحه را شامل می شود 
! یعنی پذیرش فهرســت هشتاد و چهار صفحه ای محدودیت واردات بدیهی ترین 

اقام فنی به کشور به بهانه »کاربرد دوگانه« ! 
3- کاش نمایندگان مجلس شورای اسامی، خصوصًا گردانندگان آن، فقط یک 
بار نحوه توضیح کری و مونیز را راجع به توافق با ایران در مجلس آمریکا مشاهده 
می کردند )اگر نکرده باشند!( و نحوه بازخواست و پرخاش نمایندگان آمریکایی به 
وزیر خارجه و وزیر انرژی آمریکا الاقل باعث می شد مجلس ما در بحبوحه مذاکرات 

هسته ای به بهانه بازدید از حوزه های انتخاباتی تعطیل نشود ! 
با تعهدات پیچ در پیچ پذیرفته شده در متون مرتبط به مذاکرات هسته ای، با 
تحمیل های متعدد امضا شده توسط تیم مذاکره کننده و ... گویا خانه آخر رهایی 
از این همه تعهدات یک جانبه، مجلس شــورای اسامی است؛ گفتنی های بسیار 
دیگری در باره »موارد سیاه« به اصطاح توافق هسته ای هست که همچون گذشته 
بــاز هم به آنها خواهیم پرداخت، اما کاش نمایندگان ملت متوجه این برهه خطیر 
شوند و با عمل به وظایف قانونی خود مانع باج خواهی و سوءاستفاده حریف شوند. 

آژانسكانال خرید یا داالن تحقیر؟!

محمد صادق فقفوری

* از خطیب نماز جمعه تهران که کرامت ملت را به جای مسئولین دولتی در نظر 
قرار دادند تشــکر می کنم. آمریکا به جــز زبان زور زبان دیگری را درک نمی کند 

و لبخند بر این شیطان جز طمع زیادی برای ضربه زدن سودی نخواهد داشت.
شکیبا
* مجلس اصولگرا در این شــرایط نباید بــه تعطیلی 10 روزه برود. آیا االن وقت 
تعطیالت است. از یک مجلس اصولگرا بیش از این انتظار داریم. در شرایط حساس 

امروز جامعه جای تعارف نیست، باید قاطعانه در برابر این بی تفاوتی ها ایستاد.
یونسی - تهران
* تعطیلی ده روزه مجلس شورای اسالمی در این شرایط حساس و خطیر بررسی 
برجام به ضرر ملت و کشور است. مردم حداقل از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
توقع دارند که در این برهه از زمان به وظیفه خطیر خود در حفظ و حراســت از 

منافع ملی عمل کنند.
8093---0919 و 2964---0912
* مجلس در سیر قانونی بررسی توافق نامه باید کاری کند که تا دنیا، دنیاست نام 

نیک از خود برجا بگذارد و منافع ملت و نظام را در نظر داشته باشد.
0919---7661

* روزنامه های زنجیره ای تیتر خود را به سخنان نوبخت سخنگوی دولت اختصاص 
داده بودند که: »توافق نیازی به رای مجلس ندارد«! این خالف نظر رئیس جمهور 
در ایام تبلیغات انتخاباتی بود که اعالم داشــت: به رای مردم و نمایندگان احترام 

می گذارد! 
فخرساعه
 * رسانه ملی کشور وقتی اجازه نقد توافق هسته ای را به کارشناسان دلسوز کشور 
نمی دهد و حقایق برای ملت روشــن نمی شود فردای قیامت چگونه می خواهد و 
می تواند جواب خون شهدا را بدهد. راه را باز کنند تا آشنایان به موضوع و حقوق 

بین  الملل ابعاد و پیامدهای این توافق را مورد بررسی قرار بدهند.
خدامی
* به عنوان یک هم میهن از توجه شــما به توافق هسته ای و نقشه های غربی ها و 
خطاهایی که ممکن است خواسته یا ناخواسته در پذیرش توافق به وجود آید تشکر 
می کنم. ما باید مثل یک هواپیمایی که آماده تیک آف اســت، در حالت آماده باش 
باشــیم تا اگر کوچک ترین خطری پیش آیــد بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم 
نباید فریب غربی ها را بخوریم. آمریکا در هیچ شرایطی قابل اعتماد نبوده و نیست.
مرتضی انصاریان
* یکی از مسائلی که باعث شد دولت جدید نرمش با غرب را توجیه کند مشکالت 
اقتصادی کشــور در زمینه های مختلف بود. اگر بپذیریم پس از توافق با برگشت 
پول های بلوکه شــده مان  بخش بزرگی از مشــکالت اقتصادی مان حل می شود 
اشــتباه بزرگی است. مشکالت ما مشکالت ساختاری اســت، روبنایی نیست، از 
خام  فروشــی باید جلوگیری کنیم و جلوی خروج ارز و نقدینگی افسار گسیخته 
را بگیریم. جلوی بنگاه داری بانک ها باید گرفته شود تا بدین ترتیب درجهت حل  

مشکالت کشور حرکت کنیم.
علیرضا قاسمی
* سنخیت سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران و مالقات او با خانم ابتکار چه می تواند 
باشد؟ خوب است مذاکرات مطرح شده که محرمانه هم نبوده منتشر شود تا مردم 
بدانند چه موضوعات مهمی مطرح گردیده اســت! بین دستگاه سیاست خارجی 

فرانسه و سازمان محیط زیست ایران چه موضوع قابل بحثی وجود دارد؟ 
محمودی
* قطعنامه برجام به گونه ای اســت که با تکیه بر آن غربی ها خواسته های خود را 
مطرح می  کنند و دیپلمات های ما چیزی نمی گویند. این دو، جدا از آنکه غنی سازی 
صنعتی و فعالیت های متنوع اتمی ما را محدود می کنند، هیچ ضمانتی هم نیست 

که تمام فشارها برداشته و تحریم ها را لغو کنند و پولها را به ما برگردانند.
مسعود رضائیان
* آقای نوبخت در مقابل اعتراض هایی که این روزها از سوی مردم می شود اعالم 
کرد ما به بازار مصرفی کاالهای وارداتی تبدیل نخواهیم شد ولیکن به این نکته توجه 
نمی شود که هنوز تحریمی برداشته نشده سیل واردات کاالهای بی رویه و قاچاق به 
کشور وجود دارد. مگر می شود دولت از این واردات بی خبر باشد؟ نباید انتظار داشته 
باشیم غربی ها به ما تکنولوژی دهند هدف آنها فروش کاالهای مصرفی غیرضروری 

به ما است. مشکل واردات کاالی مصرفی با گفتار درمانی دولت حل نمی شود.
امیررضا مسعودی
* وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد ترجیحی با ترکیه اظهار داشته در 
جریان لیست کاالهای مشمول این قرارداد نبوده ام. به ایشان عرض می کنم صنعت 
نساجی کشور که در حال نابودی است آن قدر ارزش نداشت که وزیر مربوطه زحمت 
مطالعه لیست را به خود بدهد؟ محصوالت چین کم بود، ترکیه هم اضافه شد آن 

هم به دست دولتمردان خودمان!
حسین زاده

* وســط تابســتان این همه افزایش قیمت میوه واقعا تاسف آور و غیرقابل تحمل 
است. افزایش قیمت نان و لبنیات هم که دیگر قوز باالی قوز است.

احمدی
* وزیر بهداشت به منتقدانی مثل کیهان گله کرده که چرا علیه سفر فابیوس به 
ایران موضع گرفته و موضوع فروش خون های آلوده این کشــور به ایران را مطرح 
کرده است. عرض بنده این است که اگر یکی از فرزندان آقای وزیر در اثر استفاده از 
این خون های آلوده مبتال به بیماری ایدز می شد خداوکیلی باز هم همین موضع را 
داشت. فراموش نکنیم که همه در محضر خداوند در حال پس دادن آزمایش هستیم.
سینکی
* باعث تاســف برای مسلمانان جهان اســت که مدعی خادم الحرمین از یک سو 
به قتل عام مردم مظلوم و مسلمان یمن مشغول است و از سوی دیگر با هزار نفر 
اراذل و اوباش درباری در حال عیاشی و خوشگذرانی و لهو و لعب در فرانسه است. 
مسلمین باید یک صدا به پا خیزند و حرمین شریفین مکه و مدینه را از لوث این 
جرثومه های فساد و تباهی و قتل و غارت بگیرند. آل سعود همچون رفیق و دوست 
خود اسرائیل غاصب و کودک کش به غده سرطانی دوم غرب آسیا تبدیل شده است.
یک شهروند

* سکوت سازمان ملل و مجامع بین المللی در قبال کشتار مردم بی گناه و مظلوم 
یمن توســط رژیم آل سعود تاسف برانگیز است. چرا مدعیان حقوق بشر در برابر 
جنایت این رژیم علیه زنان و کودکان بی تفاوت اند؟ ان شــاءاهلل با صبر و استقامت 
مردم شــجاع و با اراده یمن پیروزی نزدیک و شکست و فروپاشی رژیم آل سعود 

صهیونیستی نیز نزدیک است.
علی نژاد- قائم شهر

* از نماینده محترم اسدآباد درخواست می شود همانطوری که پیگیر فعالیت های 
حزبی و انتخاباتی در این شــهر هســتند موضوع آماده سازی زمین های مسکونی 
واگذار شده به خانواده شهدا و جانبازان اسدآباد را که بعد از 10 سال هیچ مسئولی 

پاسخگوی آن نیست پیگیری نماید.
جانباز نوروزی- اسدآباد
* یک هفته ای که در شمال در منطقه نمک آبرود بودم علی رغم طرح سالم سازی 
متاســفانه تفرجگاه خانم هــا در دید آقایان و قایق های موتــوری قرار دارد که با 
مدیریت منطقه و نیروی انتظامی صحبت شد ولی نتیجه ای حاصل نشد. متاسفانه 
تلفن های فرمانداری چالوس نیز هیچ کدام پاســخ تماس گیرندگان را نمی دادند. 
چرا شــرایط ناامنی اخالقی را عده ای در کشور تسهیل می کنند؟ مسئول برخورد 

با این تخلفات کیست؟
خانم صفایی
* به عنوان یک جوان تحصیلکرده و خدمت نظام وظیفه انجام داده از پیدا کردن 
شــغل برای تشکیل زندگی ناامید شــده ام و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
استانداری آذربایجان شرقی نیز ظاهرا کاری ساخته نیست. امثال من چه باید کنند 

و دولت چه پاسخ قانع کننده ای به امثال من دارد؟
یک هموطن بیکار از شهرستان اهر

پیشکش کامل خودروسازی
به شرکت های خارجی!

دو روزنامــه حامــی دولت از »واگذاری 100درصد ســهام خودروســازان به 
سرمایه گذاران خارجی« و »پیشکش صنایع به خارجی ها« خبر دادند.

روزنامه اعتماد در این زمینه نوشــت: دید و بازدید وزرای اقتصادی با فابیوس 
فرانسوی تنها چند روز پس از مذاکره با هیئت آلمانی به تنهایی حاشیه ها و سؤاالت 
زیادی را در ذهن متبادر می کند، حال اینکه پیش از مذاکرات نیز دست اندرکاران 
بخش خودرویی کشور که تعامالت زیادی با فرانسوی ها در دو دهه اخیر داشتند، آب 
پاکی را روی دست خودروسازان فرانسوی ریختند و اعالم کردند دیگر نمی خواهند 
مذاکرات شان را فقط با فرانسوی ها ادامه دهند و این بار به جای امضای قرارداد درپی 

دریافت خسارت از ساکنان شهر برج ایفل هستند.
اعتماد از پیام وزیر صنعت به سرمایه گذاران خارجی برای واگذاری 100 درصدی 
سهام خودروسازان خبر داده و بهانه این امر را جذب نقدینگی برای صنایع توصیف 
می کند. براســاس این گزارش وزیر صنعت باز هم موضوع کمبود نقدینگی را مورد 
توجه قرار داده و افزوده اســت: »کمبــود نقدینگی دالیل مختلفی از جمله رکود، 
تورم، تغییر و افزایش نرخ ارز و مســائل تحریم دارد که بیشترین تأثیرات آن روی 

صنایع قابل مشاهده است.
»بنده فکر می کنم با اصالح سیاســت های بین المللی بتوانیم منابع بیشتری از 
خارج از کشــور جذب کنیم تا به افزایــش نقدینگی داخل کمک کند. بانک ها در 
شرایط پساتحریم از طریق ارتباطی که با بانک های خارجی برقرار می کنند می توانند 

خطوط اعتباری الزم را دریافت کنند تا حجم مبادالت افزایش یابد.«
وی در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو برای خارجی ها پیام های خاص خود 
را فرستاد و اعالم کرد: »هر شرکت خارجی که در ایران تولید کند، می تواند 100 

درصد مالکیت را هم داشته باشد.«
اما روزنامه شرق همین خبر را نشانه »پیشکش صنایع به خارجی ها« دانسته و 
نوشت: وعده مالکیت صددرصدی سهام شرکت های صنعتی ایران برای خارجی ها 
درحالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح می شود که خود می تواند 
آغازگر جریانی نو در اقتصاد ایران باشــد؛ جریانی که هرچند می تواند رشد و رونق 
اقتصادی ایران را به همراه داشته باشد، اما این بیم می رود که شرکت های خارجی 
صنایع ایران را محلی برای سهم بری خود کرده و اقتصاد ایران با قدرت های جدیدی 
روبه رو شود که می توانند در کنار گروه های خاص برخی از صنایع ایرانی را به بیرون 

گود پرتاب کنند.
پیش از این حمید حسینی، یکی از فعاالن اقتصادی، در گفت وگو با »شرق«، 
هشدار داده بود باید مسئوالن توجه داشته باشند که خارجی ها در تمامی حوزه های 
اقتصادی کشور نفوذ نکنند تا بازارها کاماًل تحت اختیار آنها قرار گیرد و در مثالی 
به چین اشــاره کرد که هرگز به خارجی ها اجازه ورود به صنعت بورس این کشور 

را نداده بود.
مقایسه توافق وین با قطعنامه 598

قیاس مع الفارق است
دیروز آقای دکتر الریجانی رئیس محترم مجلس شــورای اســالمی که با 
خبرگزاری ایسنا مصاحبه می کرد، در پاسخ به این سوال که »از نظر جنابعالی 
مجلس باید درباره برجام نظر بدهد یا شورای عالی امنیت ملی«؟ گفت؛ »مجلس 
شــورای اســالمی از باب اصول قانون  اساسی باید نسبت به اینگونه معاهدات 
بین المللی نظر بدهد، اما در برخی موارد نیز نظر نداده است، مثل قطعنامه 598«.

مقایسه برجام با قطعنامه 598 در حالی است که این دو مقوله با یکدیگر 
تفاوت ماهوی دارند. برجام، یک توافق اســت و مطابق اصل 77 قانون اساسی 
تمامی »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به 
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد«. و اصل 125 نیز تاکید می کند »امضای 
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها  و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها 
و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب 
مجلس شورای اسالمی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست« بنابراین نظر 
مجلس شورای اسالمی در قبول و یا رد توافق وین، یک الزام و ضرورت قانونی 
است و آنگونه که جناب الریجانی مطرح کرده است از نوع سلیقه سیاسی نیست 

که ایشان می فرمایند »شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد«!
و امــا، قطعنامه 598 که موضوع آن خاتمه جنگ ایران و عراق بود، از نوع 
توافق نامــه و معاهــده و امثال آن نبوده و از این روی نیازی به تصویب مجلس 
شــورای اسالمی نداشته است بلکه مطابق اصل 110 قانون اساسی، پذیرش یا 
رد آن از اختیارات رهبری بوده اســت که اینگونه نیز تحقق یافت. توضیح آن 
که بند 5 از بندهای یازده گانه اصل 110 قانون اساسی »اعالم جنگ و صلح و 

بسیج نیروها« را از جمله اختیارات رهبر انقالب دانسته است.

گفتنی اســت رهبر معظم انقالب در پاســخ به نامــه رئیس جمهور محترم 
-94/4/24 - تاکید فرمودند: »الزم است متنی که فراهم آمده با دقت مالحظه و 
در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از 
نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود«. حضرت 
ایشان در خطبه های نماز عیدفطر نیز تصریح فرمودند که متن تهیه شده- برجام- 

بایستی در مجاری قانونی پیش بینی شده خود، بررسی شود.
چرا بورس برخالف توافق ژنو

این بار هیجان زده نشد؟!
شاخص بورس از 24 تیر ماه، یعنی فردای جمع بندی مذاکرات در وین برخالف 

انتظارات، در حال کاهش است.
این در حالی است که تصور می شد با تمام شدن مذاکرات هسته ای و نتایج برد 
ایران از این مذاکرات، بازارهایی چون بورس رونق بگیرند و به شدت رو به صعود بگذارند.

اما برخالف تمامی این تصورات و امیدها، فردای توافق هسته ای رسید اما بورس 
دنده معکوس گرفت و رو به نزول گذاشت. این روند نزولی در روزهای بعد هم تکرار 
شد. پس از آن بود که رسانه های حامی دولت که تا قبل از پایان مذاکرات هسته ای، 
چشم انداز تاریخی برای اقتصاد کشور از جمله بورس ترسیم می کردند، به فکر یافتن 

علل سقوط بورس افتادند.
به گزارش مشرق در روزهای اخیر کارشناسان بورس دالیل متعددی برای نزول 
بازار سرمایه پس از توافق وین مطرح کرده اند که چکیده اظهارات آنها را در دو بخش 
می توان جمع بندی کرد. جمع بندی اظهارات کارشناســان آن اســت که دلیل اول 
سقوط بورس تشدید رکود اقتصادی و دلیل دوم آن هم آگاهی سهامداران از واقعیات 

جمع بندی مذاکرات در وین است.
به گفته کارشناسان، در شرایط عادی با توجه به تشدید رکود اقتصاد کشور و کاهش 
سوددهی شرکت ها، در یک ماه گذشته نیز بورس باید به روال افت تدریجی خود ادامه 
می داد، اما تبلیغات رسانه ای درباره لغو کامل تحریم ها در مذاکرات هسته ای سبب شد 
بورس در طول مذاکرات اخیر روندی خالف جهت اقتصاد پیش بگیرد و صعودی شود.

اما با پایان یافتن مذاکرات و انتشار متن توافق و روشنگری فوری رسانه ها درباره 
داده- ستانده های کشورمان از توافق وین، سهامداران بورس تقریبا از همان شب توافق 
دریافتند که در بهترین حالت این توافق تا پنج شــش ماه دیگر هیچ تاثیر واقعی بر 
اقتصاد کشــور ندارد. بنابراین باد خوش بینی به اقتصاد و بورس در همان شب توافق 

فرو خوابید و بورس به مدار واقعیت بازگشت.
در تایید این اســتدالل می توان به عبرت گرفتن ســهامداران و فعاالن بورس از 
ماجرای توافق ژنو در آذر ماه سال 1392 نیز اشاره کرد. در آن زمان که دولت یازدهم 
تــازه چند ماه بر ســر کار آمده بــود و در 100 روز اول خود توافق ژنو را امضاء کرد، 
مســئوالن ارشد دولت تفاســیری از این توافق به مردم ارائه کردند که گویا به زودی 

تمامی تحریم ها لغو خواهد شد.
از اواخر آذر ماه 1392 فعاالن بازار سرمایه از این که فعال خبری از گشایش های 
بزرگ اقتصادی و رفع تحریم ها نیســت، باخبر شدند و متعاقبا ترمز هیجانات بورس 

کشیده شد. 
بدین ترتیب آن مقطع کوتاه رشد حبابی بورس با یک دوره طوالنی سقوط همراه 

شد و زیان های شدیدی به سهامداران وارد کرد.
بنابر همین تجربه بود که فعاالن بازار سرمایه این بار پس از جمع بندی مذاکرات 
در وین، با هیجان کمتر و واقع بینی بیشتری به متن توافق نگاه کردند و تحت تاثیر 

جشن های خیابانی، مارش های پیروزی و هیجانات رسانه ای قرار نگرفتند.
رونمایی از سناریویی

که مذاکرات هسته ای فقط بهانه آن بود
روزنامه های زنجیره ای به بهانه جمع بندی مذاکرات هسته ای در وین، فاز تازه  ای 
از ســازش یکطرفه با آمریکا را کلید زده و شرکت روحانی در اجالس مجمع عمومی 

سازمان ملل را فرصت دیدار با اوباما رئیس دولت شیطان بزرگ دانستند.
روزنامه آفتاب یزد تیتر اول »دیدار روحانی و اوباما در ســازمان ملل« رسانه های 
غربی احتمال دادند( را برجسته  کرد و نوشت: حال پس از توافق مهم هسته ای پس 
از کش و قوس های فراوان زمزمه های مالقات روسای جمهور آمریکا و ایران به گوش 
می رسد. زنگ آغاز این گمانه زنی ها را به نظر می رسد برخی رسانه های غربی زده اند. 
دیروز در محافل رســانه ای این گمانه زنی به نقل از گاردین مطرح و دســت به دست 
چرخید. اذعان آفتاب یزد به دنباله روی از ســناریوی رسانه های غربی در حالی است 
که این روزنامه در ادامه می نویســد: اگرچه این رسانه دلیل محکمی غیر از همزمانی 
برای احتمال این دیدار مطرح نکرده اســت اما به نظر می رســد خبر فوق قابل تامل 

است. در واقع از آنجایی که فی الحال تابو مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در مسئله 
هسته ای شکسته شده است دور از ذهن نیست که روسای جمهوری دو کشور نیز 

برای باقی مسائل بین ایران و آمریکا مالقات و گفت وگو نمایند.
این روزنامه می افزاید: هرچند گفت وگوی تلفنی روحانی با اوباما در ســال 92 
اعتراض های بلندمدتی در داخل را به همراه داشت اما به عقیده ناظران آن گفت وگوی 
کوتاه خود می تواند زمینه ساز شکستن تابوی مالقات دو رئیس جمهور شود. اکنون 
گمانه زنی ها در این زمینه آغاز شــده و امکان اینکه تابوی دیگری در دولت حسن 

روحانی شکسته شود وجود دارد.
روزنامــه آرمان نیز با تیتر »فرش قرمز نیویورک زیر پای روحانی« خواســتار 
تابوشــکنی مجدد در ســفر به نیویورک و دیدار با اوباما شد و نوشت در سفر قبلی 
ســناریوهای مختلف اعم از دیدار در راهرو یا بر ســر میز شــام رسمی روحانی از 
پذیرش دیدار درست در زمانی که همه انتظار آن را داشتند سر باز زد و در نهایت 
به هنگام خروج روحانی و در مســیر فــرودگاه تلفن لیموزین حامل روحانی زنگ 
خورد و روســای جمهوری آمریکا و ایران 15 دقیقه با یکدیگر گفت وگو کردند و 
البته برای اولین بار در تاریخ روابط ایران و آمریکا پس از انقالب، وزرای خارجه دو 
کشور درحاشیه مذاکرات هســته ای مستقیم و رودررو سخن گفتند، ارتباطی که 

تابوی مذاکرات مستقیم را شکست.
... حال با رقم خوردن توافق قرن، زمینه تازه ای فراهم شده است.

یادآور می شود پیش از این، هاشمی رفسنجانی مذاکره با آمریکا را شکستن تابوی 
بزرگ توصیف کرده بود و به نظر می رسد برای برخی طیف های دارای خوش گمانی 
مفرط به آمریکا اساســا مذاکرات هسته ای بهانه و پوششی برای نزدیکی بیشتر به 

آمریکا بوده است.
سیاه نمایی افسار گسیخته

اعتبار دولت را زیر سوال می برد
وزیر اقتصاد دولت دهم به انتقاد از برخی سیاه نمایی ها و وارونه نمایی ها توسط 

مسئوالن دولت فعلی پرداخت.
به گزارش رسانه ها، شمس الدین حسینی در نشست برخی اعضای دولت سابق 
گفته است: مدام گفتند مسکن مهر باعث تورم شده است. واقعا بعد از توقف مسکن 
مهر پایه پولی کنترل شد؟ حجم نقدینگی کنترل شد؟ نقدینگی در همین دو سال 
80 درصد افزایش یافته است. نقدینگی به 820 هزار میلیاردتومان رسیده است. کل 
نقدینگی تا پایان دولت دهم 460 هزار میلیارد تومان بوده اســت؛ یعنی در همین 
دو ساله 350 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. این یعنی رشد 80 
درصدی. درباره هدفمند کردن یارانه ها هیچ اقدامی در این کشــور تاکنون اتفاق 
نیفتاده بود، برای اولین بار توزیع یارانه نقدی بین همه مردم انجام شد. اقدامی که 
در جهت عدالت انجام شد و متاسفانه به پوپولیسم متهم شدیم. در مقابل کاری که 
این دولت انجام داد توزیع ســبد کاال بود! با یک بسته ماکارونی می خواهید امنیت 

غذایی مردم را تأمین کنید؟
وزیر سابق اقتصاد افزود: در دولت دهم هفته ای یک بار جلسه اشتغال داشتیم، 
برنامه داشــتیم و اجرا کردیم و آمار بیکاری کاهش پیدا کرد. بعد آمدند و با یک 
روش من درآوردی گفتند 14 هزار شــغل خالص ایجاد شده است. با همین روش 
من درآوردی از بهار 92 تا بهار 94 دریغ از یک شــغل مثبت. 320 هزار شــغل از 
دست رفته است. وقتی شما یک روش آماری غلط را پیاده کردید، گریبان خودتان 
را می گیرد. بیایید توضیح بدهید اگر در دولت قبل 14 هزار شغل خالص ایجاد شده 

است، شما چقدر شغل تولید کردید؟
وی ادامه داد: امروز در همین هسته ای می گویند، ما دستاوردمان این 
است که 19 هزار سانتریفیوژ را به 6 هزار تا تبدیل کردیم و دستاوردشان 
حفظ این 6 هزار ســانتریفیوژ است. حال ســوال این است آن 19 هزارتا 

دستاورد نبود؟
حسینی افزود: گفتند؛ 800 میلیارد دالر درآمد نفتی، من به همین بهانه مجدد 
حساب و کتاب کردم به استناد سایت بانک مرکزی، کل درآمدهای نفتی کشور در 
فاصله ســالهای 1384 تا 1391، 614 میلیارد دالر است. چطور به همین راحتی 
614 میلیــارد دالر را 800 میلیارد دالر عنوان می کنند؟ درآمدهای نفتی به حکم 
قانون به حساب شرکت نفت واریز می شود. در کشور ما رئیس جمهور و دولت فعال 
مایشاء که نیستند، تمام منابع کشور در قالب برنامه توسعه و برنامه بودجه سنواتی 

باید هزینه بشود. غیر از این است؟
وی گفت: چرا ما باید عددها را اشــتباه و غلط بگوییم و در کشور شبهه ایجاد 
کنیم و بعد توقع دارید خارجی ها بیایند گزارش های خوبی از کشور ما مخابره کنند؟ 
از ماست که برماست. براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی کل واردات کشور در 
8 سال دولت نهم و دهم 420 میلیارد دالر بوده است اما گفتند 720 میلیارد دالر. 
من تاسف می خورم یک نهاد رسمی کشور برای اینکه آمار دولت قبل را مخدوش 
کند، اعتبار خود را زیر ســوال می برد؛ یعنی فرق 420 و 720 را نمی دانید؟ 370 
میلیارد دالر از 420 میلیارد، ظرفیت تولید را افزایش داده و کاالهای واســطه ای و 

سرمایه ای بوده است.

تسلیت به همکاران
بانهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای رضا محمودی در غم از 
دست دادن برادر گرامی خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و دیگر 

خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت الهی خواستاریم.
***

همچنین مطلع شــدیم همکارمان آقای علی محمد قادریان در غم 
درگذشــت مادر بزرگوار خود داغدار است.ضمن تسلیت به ایشان و دیگر 

خانواده های عزادار برای آن مرحومه مغفرت الهی خواستاریم.

تازه ترین خیانت آژانس

سنا قاضی توافق را احضار كرد
بهارستان همچنان تعطیل!

در  تهران  مــردم  نماینده 
مجلس با بیان اینکه کمیسیون 
ویژه بررسی مذاکرات وین باید 
باشــد،  ترکیبی  و  بعدی  چند 
گفت: جمع بندی مذاکرات  فقط 

به تصویب مجلس نیاز دارد.
والمســلمین  حجت االســالم 
غالمرضا مصباحی مقدم نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس اظهار داشت: برای 
جلوگیری از هرگونه تشتت و تفرق 
در مجموعه اصولگرایان، شــرایطی 
در حال فراهم شــدن اســت تا این 
مجموعه با لیست های واحد در تهران 

و شهرستان ها به میدان بیایند.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
در خصوص جزییات جلســه جامعه 
روحانیــت مبارز بــا رئیس مجلس 
شورای اسالمی گفت: الریجانی در 
جلسه ویژه با جامعه روحانیت مبارز 
اعالم کرد که به محوریت جامعتین 
پایبند بوده و دیدگاهی را مطرح کرد 

که مورد استقبال همه قرار گرفت.
حجت االسالم مصباحی مقدم  در 
ادامه به جمع بندی مذاکرات وین و 
لزوم تصویب آن در مجلس شورای 
اســالمی اشــاره و خاطرنشان کرد: 
نیازمند  بین المللی  موافقت نامه های 

تصویب مجلس اســت و دولت هم 
باید متن توافق نامه و پیوســت ها را 
به صورت یک الیحه به مجلس ارائه 
دهد. هرگز بررسی این موافقت نامه 
توسط شــورایعالی امنیت ملی ما را 
از تصویب مجلس نمی کند.  بی نیاز 
همچنین کمیســیون ویژه باید یک 
کمیسیون چند بعدی و ترکیبی از 
افرادی باشد که به مسائل بین الملل، 
امنیتی،  سیاسی و  اقتصادی اشراف 
کامل داشــته باشــند تــا بتوانند 
ریزه کاری های متون را کشف کنند.

وی در خصــوص تهدید نابودی 
ارتش کشورمان توسط رئیس جمهور 
آمریکا گفــت: تهدید نظامی آمریکا 
یک بلوف است و طبق منشور سازمان 
ملل جرم محسوب  می شود. دوران 
ابرقدرتی آمریکا رو به پایان اســت 
ولی ادا و شــکلک ابر قدرتی اش را 
همچنان  در می آورد. اما جمهوری 
اســالمی در زمینه های  اتحاد ملی،  
جایگاه منطقــه ای، قدرت نظامی و 
قدرت نفوذ و تاثیرگذاری در منطقه 
و نظام بین الملل ارتقا پیدا کرده است.

دولتمردان آمریکایی گاهی اظهاراتی 
را مطرح می کنند که نشــان دهنده 
گنده گویی ها  و مواضع غیرواقع بینانه 

آنها است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز مطرح کرد

بررسی توافق وین در شورای عالی امنیت ملی
نیاز به تصویب مجلس را رفع نمی کند

سرویس سیاسی-
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای ادای توضیح درباره توافق 
سنای  به  کشــورمان  با  محرمانه 
آمریــکا می رود. احضــار آمانو از 
سوی سنا در حالی است که مجلس 
شورای اســالمی تعطیل بوده و به 
زودی نیز برای 3 هفته دیگر تعطیل 

خواهد شد!
آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
طول 12 ســال نظارت بر روند فعالیت 
هسته ای ایران، با اینکه حتی یک سند 
نیز در خصوص انحراف برنامه هسته ای 
کشــورمان در اختیار نداشت، در هیچ 
کــدام از گزارش های متعدد، صلح آمیز 
بــودن فنــاوری هســته ای در ایران را 

تایید نکرد.
حال با وجود محرمانه بودن توافق 
اخیر ایران و آژانس، رســانه های خبری 
از ســفر دبیر کل آژانس به آمریکا خبر 

داده اند.
خبر گزاری »رویترز« در گزارشی 
اعالم کرد: آژانس انرژی اتمی در بیانیه ای 
اعالم کرد »یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس 
چهارشنبه هفته جاری برای حضور در 
سنای آمریکا جهت توضیح درباره نتایج 
پایانی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 به 

واشنگتن سفر خواهد کرد.
به گــزارش فــارس، کمیته روابط 
خارجی سنا و برخی دیگر از کمیته های 
این مجلس و مجلس نمایندگان آمریکا 
این روزها صحنه پرســش و پاسخ های 
طوالنی مدت در خصــوص جمع بندی 

مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 است.
 هدف اصلی حضور آمانو

 آگاهی سناتورها 
از جزئیات توافق است

پایگاه خبری »هیل« در گزارشــی 
اعالم کرد: دو ســناتور ارشد آمریکایی 
در بیانیه ای اعــالم کرده اند هدف آنها 
از دعــوت از مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، آگاهــی از جزییات توافق 
هســته ای محرمانه با ایران موسوم به 

»نقشه راه« است.
سناتور »باب کورکر« رئیس کمیته 
روابــط خارجــی مجلس ســنا و »بن 
کاردین« ســناتور ارشد این کمیته در 
بیانیه فوق اعالم کردند: به منظور آگاهی 
کامل کنگره از جزییات و تبعات توافق 
هسته ای، اطالع از نقش آژانس در اجرای 
این توافق با ایران برای ما حائز اهمیت 

اساسی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: چشم 
به راه رایزنی با آژانس درباره نحوه نظارت 

و راستی آزمایی از تعهدات هسته ای ایران 
به موجب سند برجام هستیم.

ایــران و آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در روز اعالم جمع بندی مذاکرات 
هسته ای ایران و 1+5 از توافق بر سر یک 
»نقشــه  راه« جهت حل و فصل مسائل 
مربوط به فعالیت های ادعایی هسته ای 

گذشته ایران خبر دادند.
احضار آمانو از سوی سنای آمریکا 
در حالی است که در این برهه حساس 
و تاریخی مجلس شورای اسالمی تا 18 
مرداد جلســه ای نخواهد داشت و سه 
هفته پایانی شــهریورماه نیز بهارستان 
تعطیل اســت. هفته اول برای سرکشی 
از حوزه های انتخابیه و دو هفته بعد نیز 

تعطیالت تابستانی! 
تعطیالت مجلــس در برهه پایانی 
مذاکرات و دســتیابی به توافق و دوران 
کوتاه فرصت بررسی آن در حالی است 
که نهادهایی مانند شورای روابط خارجی 
آمریکا - به عنوان نهادی غیرحاکمیتی- 
نیز در این زمان حساس تعطیالت خود را 
ملغی کرده و به موضوع بحث و بررسی 
درباره این توافق می پردازد! این موضوع 
را ریچارد هاس رئیس این شورا در گفت 
و گو با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 

بیان کرده است.
 ابراز رضایت مقامات 

آمریکایی از مفاد توافق ایران 
و آژانس! 

»جان کــری« وزیر خارجه آمریکا 
و ســایر مقامات این کشــور در خالل 
جلسه های استماع در هفته های گذشته 
بــا ابراز رضایــت از فرایندهــای مورد 
توافــق بین ایران و آژانس وعده داده اند 
در جلســات غیرعلنی، مفاد نقشــه  راه 
مورد توافــق را برای نمایندگان کنگره 

توضیح دهند.
»رضا نجفی« نماینــده دائم ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته 
گذشــته با ارســال نامه ای به مدیرکل 
آژانس رســما نســبت به اظهارات غیر 
مسئوالنه مقامات آمریکایی اعتراض و از 
سوءاستفاده احتمالی و یا درز اطالعات از 

آژانس به بیرون هشدار داده بود.
نجفی خاطرنشان کرد: توافق ایران و 
آژانس جزئی از برجام نیست بلکه حاوی 
موضوعات فنی است و محرمانه بودن آن 
هم در مناسبات آژانس و سایر کشورها 

نکته جدیدی نیست.
 مفاد توافق محرمانه ایران و آژانس
 موضوع نشست »وندی شرمن« 

با اعضای کنگره 
به گــزارش خبرگزاری ها، »جاش 

ارنســت« ســخنگوی کاخ ســفید در 
شــد:  مدعــی  خبــری  کنفرانــس 
مذاکره کننــدگان ما دربــاره محتوای 
توافــق محرمانه ایــران و آژانس اطالع 
دارند و براســاس تعهدی که دارند در 
نشســت های محرمانه، اطالعات مهمی 
در اختیار نمایندگان کنگره قرار داده اند.
ارنست افزود: تا جایی که اطالع دارم 
»وندی شــرمن« در نشست محرمانه با 
اعضــای کنگره در اوایــل هفته حضور 
داشــت و پیشــنهاد داده است که به 
نمایندگان سنا نیز در نشستی محرمانه 

توضیح بدهد.
 مونیز: بازرسان ما از 
سایت های اعالم نشده

 بازدید می کنند
»ارنست مونیز« وزیر انرژی آمریکا 
در کنفرانس خبری کاخ ســفید گفت: 
بازرســان ما برای بازدید از سایت های 
اعالم نشده به همه جای ایران دسترسی 
دارند و این دسترســی با زمان مدیریت 

شده انجام می شود.
مونیــز افزود: این توافــق به ایجاد 
ابزار بیشتر برای جامعه اطالعاتی منجر 

می شود.
وی مدعی شد: اگر ایران از تعهدات 
خود سرپیچی کند، با پاسخ متقابل روبرو 
می شــود که بازگشت همه یا بخشی از 
تحریم ها، مولفه اجرایی این پاســخ را 

تشکیل می دهند.
 دیدار وزیر انرژی آمریکا با سران 

سازمان های صهیونیستی
شــیکاگو ســان تایمز در گزارشی 
نوشــت: »ارنســت مونیز«، وزیر انرژی 
آمریکا روز جمعه با سران سازمان های 
صهیونیســتی در آمریکا دیدار و با آنها 
درباره نتایج پایانی مذاکرات هســته ای 

گفت وگو کرد.
 برخورد سلیقه ای اتحادیه اروپا 

در خصوص رفع تحریم ها
اروپا  اتحادیه  به گزارش تســنیم، 
دو شــرکت نفتی ایران را از فهرســت 
تحریم های خود خارج کرد. این نخستین 
اقدام اتحادیه اروپا از زمان حصول توافق 

هسته ای وین است.
شرکت عملیات و مدیریت پتروپارس 
و شرکت مهندسی منابع پتروپارس اعالم 
کــرده بودند که برای قرار دادن آنها در 
فهرســت تحریم ها مدرک کافی وجود 
ندارد. این شرکت ها بخشی از یک گروه 
هستند که مشغول استخراج گاز طبیعی 
در میدان گازی پارس جنوبی هستند. 
شرکت های مذکور در ماه مه از دادگاه 
اتحادیه اروپا فرجام خواهی کرده بودند.

در یادداشــت خزانه داری انگلیس 
آمده است: بلوکه کردن دارایی ها از این 
پس در مورد این شرکت ها اجرا نمی شود.

دادگاه اتحادیه اروپا پس از آنکه عدم 
مخالفت شورای اروپا را دریافت کرد، این 
شرکت ها را از فهرست تحریم ها خارج 

کرده است.
برداشته شــدن تحریم ها علیه این 
دو شرکت در حالی است که این دادگاه 
اروپایی تحریم ها ضد دو شــرکت دیگر 
ایرانی بــه  نام های پتروپــارس ایران و 
خدمات میادین نفتی پتروپارس را پابرجا 
نگه داشته اســت،  چون این شرکت ها 
سهم بیشتری در گروه مادرشرکت ملی 

نفت ایران دارند.
 امید واهی آمریکا برای

 تغییر رفتار ایران در منطقه
»نیویورک  تایمز« در گزارشــی به 
نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: وزیر 
خارجه آمریکا امیدوار است پس از تثبیت 
برجام، با ایران در خصوص پایان حمایت 

از دولت سوریه گفت وگو کند.
نیویورک تایمز بر این باور است که 
از منظر کارشناسان، بعید است که ایران 
در خصوص ســوریه و حزب اهلل لبنان با 

خواسته های آمریکا کنار بیاید.
بلومبرگ نیز در گزارشی اعالم کرد: 
»یاکوس اودیبرت« مشاور ارشد رئیس 
جمهور فرانسه گفت اگر کنگره آمریکا 
برجــام را رد کنــد، می توانیم به توافق 

بهتری دست یابیم.
اودیبرت افــزود: برخالف ادعاهای 
وزیر خارجه آمریکا رد این »توافق« در 
کنگره موجب فروپاشی تحریم ها و تنها 

ماندن واشنگتن نمی شود.
وی در ادامه گفت: اگر کنگره رأی 
منفی بدهــد، به مدت یکی دو ســال 
مشــکالت و بی نظمی هایی رخ خواهد 
داد امــا در نهایت چیزی تغییر نکرده و 
ایران بار دیگر به میز مذاکره باز خواهد 

گشت و این امر به نفع ما خواهد بود.
 آلمان: اختالفات ما با ایران با 
توافق هسته ای حل نمی شود

»اشتان مایر« وزیر خارجه آلمان در 
مصاحبه با شبکه العربیه، با این ادعا که 
از دخالت های ایران در امور کشورهای 
عربــی آگاهیم، بــر روابــط اقتصادی 
کشــورش با عربســتان و کشــورهای 
شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد.

وزیر خارجه آلمان در این گفت و گو 
تأکیــد کرد کــه آلمان همانند ســایر 
کشــورها نگرانی هایی را در مورد ایران 
دارد که با توافق هسته ای حل نخواهند 

شد.

گفت: مگر قرار نبود توافق ســازمان انرژی اتمی ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی محرمانه باقی بماند و جزئیات آن فاش نشود؟

گفتم: این قید با صراحت از ســوی آقای دکتر صالحی و 
آمانو مطرح و بر آن تاکید شده بود.

گفت: پس چرا آمانو، دبیرکل آژانس از سوی مجلس سنا احضار 
شده است تا مفاد این توافق را که به »نقشه راه« معروف است برای 

سناتورهای آمریکایی فاش کرده و تشریح کند؟!
گفتم: خــب! از اول هم معلوم بود که آژانس قابل اعتماد 
نیســت و نه فقط همراه حریف بلکه نقــش برده آمریکا را 

برعهده دارد.
گفت: ولی آمانو با صراحت قول داده بود که متن و تمامی جزئیات 

این سند محرمانه باقی بماند!
گفتم: از دروغگویی پرسیدند آیا در تمام عمر خود یک 
حرف راســت زده ای؟ گفت؛ از شما چه پنهان که اگر بگویم 

آری، یک دروغ دیگر گفته ام!


