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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »حل و فصل پرونده های پیچیده و امنیتی منطقه« این روزها در کانون توجه 

افکار عمومی منطقه قرار گرفته  اســت. ســفرهای دیپلماتیک پی درپی مقامات 
منطقه ای و فرامنطقه ای به کشــورهای منطقه و بعضی از رخدادهایی که پیش از 
این »غیرعملی« به نظر می رسید، به این گزاره که شرایط جدیدی در منطقه پدید 
آمده و سیاست های تک روانه و آشتی ناپذیر جای خود را به »سیاست توافق« داده، 
قوت بخشیده است. در این میان گفته می شود ایران، عربستان، روسیه و آمریکا 
در کانون اصلی حل و فصل پرونده های امنیتی منطقه قرار دارند. در این خصوص 

گفتنی هایی وجود دارد:
1- »حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات« یک اصل منطقی است و در فرهنگ 
ما ایرانیان نیز جایگاه ویژه ای دارد، از قدیم گفته ایم »گرهی که با دست باز می شود 
نباید با دندان باز شــود« در فرهنگ اسالمی نیز حل و فصل خصومت در مواردی 
که به آزادی عمل بیشــتر جامعه مؤمنین و کاهش هزینه های آنان منجر شــود، 
توصیه شده است؛ »صلح حدیبیه« یکی از نمونه های آن است. در این میان حل و 
فصل خصومت معموال میان قدرت هایی مطرح می شود که به طور نسبی به موازنه 
در قدرت درگیری رســیده اند که اسالم در این خصوص پا را فراتر گذاشته و حل 
و فصل خصومت با گروه ضعیف تر و در شــرایطی که با جنگ می توان آن را از سر 
راه برداشت، نیز توصیه می کند. دعوت قبایل یهودی بنی قینقاع و بنی المصطلق 
به صلح از سوی پیامبر اعظم)ص( از این موضوع خبر می دهند که البته این پیمان 

صلح با بروز اولین نشانه  خیانت از بین می رود.
2- حــل و فصل خصومت در جایی که بر اصول لطمه ای وارد نمی کند به هیچ 
وجه به معنای اعتماد به طرف مقابل نیســت بر همین اساس در اسالم همزمان با 
تالش برای حل و فصل مسالمت آمیز خصومت، تقویت بنیه نظامی مورد تاکید قرار 
گرفته اســت )واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل/ سوره انفال آیه 
60( و در جای دیگر بر عدم اعتماد به دشمن و امضایی که پای ورقه صلح می زند، 
اشاره کرده است )آیه 50 سوره مائده(. بر این اساس موضع ایدئولوژیک جمهوری 
اسالمی در حل و فصل اختالفات مشخص است و در عین حال از پیچیدگی هایی نیز 
برخوردار می باشد چرا که پرونده ها و طرف های مقابل متفاوت هستند و راه حل ها 

هم متفاوت می باشند.
3- درباره حل و فصل پرونده های منطقه حرف و حدیث های زیادی بیان می شود. 
بعضی از رســانه های خبری به خصوص در حوزه عربی که بعضی از آنها به جبهه 
مقاومت هم نزدیک هستند، از تغییر شرایط منطقه پس از پایان مذاکرات 6 کشور 
با ایران در وین خبر داده اند و بدین وسیله خواسته اند بگویند رویکردهای جدید 
مذاکراتی در منطقه، یک تصمیم جامع غربی- منطقه ای است که به طور خاص ایران 

و آمریکا در کانون اصلی آن واقع شده اند.
در این روند گفته شده است که روسیه به دلیل به رسمیت شناخته شدن نقش 
آن در حل و فصل پرونده های منطقه؛ راضی است و از این رو حاضر شده امتیازاتی 
را در پرونده سوریه به غرب بدهد و عربستان اگر چه از روند حل و فصل پرونده ها 
با محوریت ایران و آمریکا ناراضی است اما به جهت اینکه برای برون رفت آبرومندانه 
از بحران یمن به کمک ایران احتیاج دارد، حاضر شده که در پرونده سوریه به نفع 
اســد امتیاز بدهد. اما این گزاره ها به طور دقیق از آنچه در مراودات دیپلماتیک 

مشاهده می شود، خبر نمی دهند و در واقع صحیح نیستند.
این گزاره ها روی یک پایه اساسی سوار شده اند و اشکال اساسی در این گزاره ها 
دقیقا از اینجا ناشی می شود. پایه اساسی گزاره های مورد اشاره این است »ایران 
و آمریکا همزمان با توافق در پرونده هسته ای، بر حل بحران های منطقه از طریق 
توافق به نتیجه رسیده اند و به عبارت بهتر آمریکا درصدد پایان دادن به تنش های 

منطقه ای از طریق توافق با ایران است.«
اگــر به ادبیات این روزهای آمریکایی ها توجه کنیم درمی یابیم که آمریکا در 
مواجهه با مسایل منطقه از »تجهیز نظامی متحدان خود در برابر قدرت نظامی ایران« 
حرف می زند و با صراحت می گوید ما یک جبهه منطقه ای با محوریت اســرائیل، 
عربستان و ترکیه و حضور جمعی از کشورهای عربی- اسالمی غرب آسیا و شمال 
آفریقا علیه ایران راه می اندازیم. بنابراین به فرض آنکه این گزاره درست باشد که 
اوباما تحت شرایط و با اهداف خاصی توافق با ایران در برنامه هسته ای را پذیرفته 
است، این به معنای »پذیرش ایران« نیست کما اینکه همانطور که رهبر معظم انقالب 
اسالمی تصریح فرموده اند، توافق با آمریکا در برنامه هسته ای به معنای »پذیرش 
آمریکا« به عنوان یک طرف قابل اعتماد نیســت. به نظر این قلم و با استناد  به 
رفتار و اظهارات آمریکایی ها، به دلیل اینکه امکان حفظ ائتالف جهانی هسته ای 
وجود نداشــته است، آمریکا با آخرین استفاده ممکن از این ائتالف که »برجام« و 
»قطعنامه 2231« بوده، یک ائتالف ممکن منطقه ای با محوریت رژیم صهیونیستی و 
رژیم سعودی جایگزین آن کرده است و از این رو تحرک ائتالف حول محور عربستان 
در پرونده یمن و از جمله همکاری بیشتر نظامی با آن از سوی ارتش آمریکا بیشتر 

شده و به نتایجی هم رسیده است.
4- امــا از آن طرف خبرهای مرتبط با ســفر و مذاکرات علی مملوک که یک 
مقام عالی رتبه امنیتی سوریه است به ریاض واقعیت دارد کما اینکه خبر برگزاری 
گفت وگوهای سه جانبه عربستان، روسیه و سوریه در ریاض و مذاکرات آتی سه جانبه 
آنان در مسکو واقعیت دارند. سفر آتی جفری فلتمن آمریکایی، معاون بان کی مون 
که متخصص مسائل سوریه است به دمشق هم در راه است و در مجموع گفت وگو 

پیرامون سوریه در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای یک واقعیت است.
جمهوری اســالمی هم برای این موضوع یک طرح منسجم ارائه کرده و آنچه 
در گفت وگوهای  دو جانبه و ســه جانبه و چند جانبه می گذرد نیز غیرمرتبط با 
طرح ایران نیست. اما این طرح با یک محوریت اساسی جریان دارد و آن هم »نفی 
تروریزم« است. واقعیت این است که تروریزم یک مشکل مشترک منطقه ای است 
و از این رو کشورهای منطقه به دو دسته تقسیم می شوند؛ کشورهایی که به شدت 
با تروریزم و پیامدهای آن درگیر هستند که عمدتا کشورهای عضو جبهه مقاومت 
را شامل شده و کشورهایی که فعال درگیر نیستند ولی در معرض تروریزم هستند 
که همه کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای فاقد توانایی های مناسب نظامی 
نظیر عربستان را شامل می شود. تجربه چهار سال اخیر به خوبی بیانگر آن است 
که نه طرح سیاسی بدون یک پیوســت قوی نظامی می تواند مردم سوریه و... را 
نجات دهد و نه طرح نظامی بدون یک پیوســت قوی سیاسی قادر به حل ماجرا 
به نفع ملت های سوریه و ... اســت. بر همین اساس می توان از این »ظرفیت های 
نگران« در منطقه استفاده کرد. بر این اساس ایران یک طرح سیاسی را به معرض 
انتخاب در منطقه قرار داده است. روسیه سال هاست که در مناطق مسلمان نشین 
خود با بحران امنیتی که ریشه در سیاست های ضدروسی عربستان و آمریکا دارد، 
مواجه است از سوی دیگر عربستان هم طی یکی- دو سال اخیر با بحران امنیتی 
ناشــی از نفوذ گروه های تروریستی به مناطق نفتی خود مواجه شده است. و این 
همزمانی با مداخالت امنیتی عربستان در عراق، سوریه، لبنان و یمن می باشد. طی 
حدود سه ماه گذشته، شاهد کاهش قدرت عملیاتی گروه های شبه القاعده- داعش 
و... در ســوریه و عراق بوده ایم این موضوع تا حد زیادی امکان موفقیت گروه های 
تروریستی وابسته را کاهش داده است و این دو موضوع، خود امکان گشودن یک 
باب مذاکراتی را در منطقه پدید آورده است. برابر اسناد باید گفت سعودی ها بیش 
از ما از لزوم توافق در پرونده تروریزم حرف زده اند به عنوان مثال سفر علی مملوک 
عضو ارشد امنیتی ســوریه به ریاض پس از آن صورت گرفت که یک عضو دولت 
عربستان به طور غیررسمی به دمشق سفر کرد. با این وصف ورود ایران به روندی 
که ولو به صورت ضعیف، احتمال گشــایش سیاسی علیه گروه های تروریستی را 

بدهد کامال طبیعی است.
5- بعضی ها گمان کرده اند که ایــران از پرونده ای به نفع پرونده دیگر عقب 
نشسته است به عنوان مثال در سطح منطقه گفته شده است که ایران ایجاد موازنه 
نظامی بین انصارالله و عربستان را پذیرفته و تحوالت نظامی اخیر در عدن، لحج 
و تعز ناشی از آن اســت و متقاباًل عربستان عادی سازی روابط ریاض و دمشق را 
پذیرفته است. اگر چه برای این برداشت صدها مقاله و تحلیل در سطح رسانه های 
عربی و غیرعربی منطقه منتشر شده و از جمله روزنامه االخبار لبنان که به جبهه 
مقاومت نزدیک اســت نیز دیروز مقاله ای را با همین مضمون به چاپ رسانده ولی 
این برداشت به طور کلی عاری از واقعیت است. البته این واقعیت دارد که همزمان با 
کسب آمادگی بیشتر و وارد کردن حدود دو هزار نیروی جدید به جنگ علیه مردم 
مظلوم یمن از سوی عربستان، ریاض  فردی را به طور محرمانه به دمشق اعزام کرده 
است و درست همزمان با سفر مملوک به ریاض، عملیات سنگین بمباران عدن که 
به تصرف آن - پس از دو هفته جنگ- منجر شــد، آغاز گردید. اما این تحوالت تا 
آنجا که به حمله سعودی به یمن و نتایج آن باز می گردد، ارتباطی به موافقت ایران 
برای باز شدن باب گفت وگو میان دولت اسد و دولت سعودی ندارد و به طور اصولی، 
ایران به اندازه سرسوزنی حاضر به معامله با دولت متجاوز سعودی برسر خون مردم 

مستقلی که در این دنیا تنها به ایران اعتماد دارند، نیست.
6- روند مذاکراتی در منطقه برخالف آنچه برخی رســانه ها نوشــته و آن را 
»شکل گیری قواعد جدیدی در منطقه« خوانده اند، می  تواند تحوالت محدودی را 
در حوزه های درگیری پدید آورد، اما نمی تواند ماهیت نظام های منطقه را دگرگون 
کند و حس خصومت میان کشوری وابسته به آمریکا با کشوری که آمریکا را کماکان 
شیطان بزرگ می داند و بر بی اعتمادی به آن تاکید می کند را از میان نمی برد. نباید 
در این مســئله تردید کرد که ایران و عربستان در دو سوی جبهه ای قرار دارند 
که هر یکی غلبه بر دیگری را در نقطه مرکزی دستور کار خود قرار داده اند. البته 
عربستان با آنکه در دو عنصر »دالر« و »برخورداری از حمایت غرب« دست باالتر 
دارد اما در عین حال تاکنون نتوانسته یک جبهه منطقه ای را به نفع خود به وجود 
آورد چرا که عربستان خود در زنجیره ای قرار دارد که کشورهای عرب و مسلمان 
عضو آن نیز خود را متعهد به حضور در آن می دانند و این در حالی است که ایران 

در منطقه، جبهه ای دارد که اعضای آن به جبهه دیگری وابسته نیستند.

ایران بر سر متحد خود معامله نمی كند

مگر چه عیبی دارد ؟!

گاز

سعداهلل زارعی

حسین شریعتمداری

* بهانه گیری غربی ها درباره ساختن جاده در پارچین در روزهای اخیر حکایت از 
ایــن دارد که از این پــس، هر کار عمرانی بخواهیم انجام بدهیم از قبل باید اجازه 

بگیریم! واقعاً چه می خواستیم و چه شد؟!
0911---1417

* آقای آمانو گفته اســت ایران درباره مصاحبه با دانشمندانش همکاری الزم را با 
آژانس انجام نمی دهد و این تازه اول جرزنی هایی است که پیش بینی می شد. هنوز 
زمان اجرای توافق شروع نشده با رسانه های اختاپوسی روی پارچین تمرکز کرده اند. 
آنها از همه کارها و فعالیت های ساختمانی ما در پارچین خبر دارند، اما انگ زدن و 
فشار آوردن بر ایران بخشی از نقشه آنهاست و می خواهند باب بهانه جویی را برای 
رسیدن به اهداف شوم نهایی که در سر دارند باز نگه دارند. فریب جنگ زرگری را 

هم نباید خورد چراکه پشت پرده این قضایا رضایت صهیونیست هاست.
رضا عطارزاده
* باد با چراغ خاموش کاری ندارد. بدانید اگر در سختی هستید بدان سبب است 

که روشنید. برقرار باشید. کیهانیان.
0917---0983

* آقای جهانگیری از رسانه ها خواسته که به بزرگ نمایی نقاط ضعف دولت با وجود 
دشمنان معاند بیرونی تأکید نکنند! عرض بنده این است! 1- شما با ادعای فضای 
باز رسانه ای به دشمن ترین رسانه ها )بی بی سی( مجوز فعالیت دادید. 2- پولی که 
به رسانه ها داده می شود ملک شخصی دولتمردان نیست بلکه متعلق به مردم است 
که در جیب دولت اســت. 3- کمترین وظیفه رسانه بیان نقاط ضعف دولت است 
برای پیدا کردن راه حل مناسب وگرنه به به و چه چه ثمره ای جز درجا زدن و حرکت 

روبه عقب برای دولت نخواهد داشت.
0912---7873

* آقای هاشمی با زیر سؤال بردن انتخابات، حیثیت سیاسی خود را خدشه دار می کند. 
چون خودش در این نظام انتخاباتی سه بار نماینده مجلس، دوبار رئیس جمهور و 4 
بار نماینده خبرگان بوده است. در این صورت اعتبار خودش هم زیر سؤال می رود!
0912---5098

* آقای رئیس جمهور پیش از انتخابات می گفتند: » در صورت انتخاب شدن آزادی 
برای همه مخالفان من وجود دارد.« االن هم می گویند همه چیز با گفت وگو و تحمل 
نقد درست می شود پس چگونه انتقاد یک نشریه با چند هزار نسخه را تحمل نکرده 

و آن را تعطیل کرده اند و به بقیه هم اخطار داده اند.
علی اکبر توکلی

* این گونه که معاون اول آقای رئیس جمهور خواسته تمام مطبوعات باید به تعریف 
و تمجید دولت و دولتمردان بپردازند این چه اخالق دیکتاتور مأبانه ای اســت که 

آقایان پیدا کرده اند؟
0915---1840

* معنی و مفهوم تعطیل کردن نشــریه 9 دی و اخطار دادن به کیهان و رجا نیوز 
نداشتن پاسخ قانع کننده درباره توافق هسته ای است واال چرا باید از نقد و بررسی 

متن توافق هسته ای نگران باشند و متوسل به بستن دهان منتقدین بشوند؟
0910---3730

* دولــت با این برخوردهای چکشــی که با منتقدین دارد چــه رفتاری را از آنان 
انتظار دارد؟ آیا چنین برخوردی باعث اقناع منتقدان می شود؟ واقعاً عجیب است!
0916---6057

* من یک روستایی هستم و آقای هاشمی نباید فراموش کرده باشد که کفن پوشان 
و روســتائیان اطراف ورامین بودند که به طرف تهران حرکت کردند و آن حماسه 
به یاد ماندنی را در 15 خرداد 1342 آفریدند. اگر آن حماســه آفرینان روســتایی 

نبودند شما کجا بودید؟
0919---0089

* آقای هاشمی بهرمانی دهه اول انقالب سیمای جمهوری اسالمی عیادت شما از 
والده محترمه در روستای بهرمان را نمایش دادند. کسی به خاطر روستایی بودن تان 
به شما توهین نکرد. من در اهواز به دنیا آمده ام و در تهران بزرگ شده ام ولی همیشه 
به روســتایی بودن پدر و مادرم که از روســتا به شهر آمده اند افتخار کرده و عاشق 

روستای متروک آنها هستم.
0939---0328
* رئیس جمهور قبل از توافق اعالم کردند که تمام مشکالت کشور حتی آب خوردن 
مردم به توافق هسته ای بستگی دارد! اما بعد از توافق در اسالمشهر می گوید مشکل 
ما با دنیا فقط مشــکل هسته ای نیست! یعنی مشکالت اقتصادی، بیکاری، گرانی، 
تورم و... همچنان باقی اســت و مدیران الیقی باید آنها را مدیریت کنند! مسئوالن 

لطفا با مردم که ولی نعمت انقالبند صادقانه برخورد کنند؟
چوبدار
* اروپایی ها از توافق هسته ای چه دیده اند که با کوله پشتی و لباس راحتی در دیدار 
با شخصیت های کشورمان مثل آقای رئیس جمهور حاضر می شوند؟ مقام و جایگاه 
آقای رئیس جمهور به ملت و نظام تعلق دارد، احترام این جایگاه بر همه به ویژه به 

شخص ایشان واجب و الزم است.
محمودی
* قطعا این سخن دولت و تیم هسته ای کشورمان درست است که طرف های مقابل 
ما به مذاکره بیشتر نیاز دارند اما چیزی که در چنین وضعیتی باعث تعجب است 

این است که ما این همه امتیاز داده ایم.
0914---9590

* وقتی تورم تک رقمی هم شــود و مثال مســکن 100 میلیونی 30 میلیون شود 
ولی تولیدات داخلی به پایین ترین حد ممکن رسیده باشند و مردم منبع درآمدی 

نداشته باشند چه ارزشی دارد؟
0915---3859

* والیت پذیری در این اســت که همه مسئوالن و مدیران برای تقویت تولید ملی 
تالش کنند. به اعتقاد بنده ادعای انقالبی گری و خدمتگزار بودن مسئوالن باید در 

توجه به این مهم و اقدامات عملی در این جهت محک زده شود.
0918---0291

* چرا در تله تکســت شبکه 3 ســیما عناوینی که درج شده بیشتر از روزنامه های 
اصالح طلبان و روزنامه های زنجیره ای دارای ســابقه همراهی با فتنه صهیونیستی 

88 است و چرا جای بیشتر روزنامه های اصولگرا خالی است؟
0911---5917

* از مســئوالن تقاضا داریم فکری به حال روشــنایی برخی از قسمت های آزاد راه 
قم بکنند.

0912---6279
* برخی فروشندگان کارگر میادین میوه و تره بار از جمله »میدان بار کاالد« واقع در 
رسالت - فرجام غربی روبروی پارک ولی عصر)عج( متاسفانه با ارباب رجوع برخوردهای 
زننده ای دارند. بعضا وقتی شما یک کیلو میوه طلب می کنی او پالستیک را پر می کند 
اگر شــما مقدار را کم کنی  پالســتیک را از دست شما گرفته و کل میوه را خالی 

می کند و می گوید میوه نداریم! گاهی نیز بددهنی می کنند.
خانم برزو
* باال رفتن سن ازدواج و آمار طالق در جامعه امروز زنگ خطر می باشد. باعث تاسف 
است که دولت و مسئوالن بدون توجه به این مشکالت فکر و ذهنشان سرکوب رقیب 

سیاسی خود شده و کاری برای این امور خطیر انجام نمی دهند.
0916---0685

* از مسئولین شرکت ملی گاز درخواست می کنم با اعطای تسهیالت برای واگذاری 
کنتور انفرادی به مجتمع های مسکونی چندین واحدی که از یک کنتور مشترک 

استفاده می کنند اقدام نماید تا حقوق افراد کم مصرف ضایع نشود.
0912---5932

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 20
»در پاســخ به مطلب مندرج در کیهان مورخ 94/5/14 پیام شــهروندی مبنی بر 
»تعمیر و مرمت دست اندازهای خیابان های سطح منطقه 20« به آگاهی می رساند 
از ابتدای سال جاری )28000 متر مربع معادل 3100 تن( از معابر سطح منطقه 
روکش اساســی آسفالت و لکه گیری انجام شده است و بهسازی مابقی معابر مورد 

نیاز، در دست اقدام می باشد.«

پاکسازی رد پای وزارت علوم
در ظلم به 3 هزار دانشجوی بورسیه

وزیر علوم ضمن توجیه ظلم برخی مســئوالن این وزارت به 3 هزار دانشجوی 
بورسیه گفت: اعالم اسامی این افراد توسط صدیقی صحت ندارد.

فرهادی در جمع خبرنگاران گفت: این که گفته می شــود اسامی منتشر شده 
بورسیه توسط آقای صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان انجام شده صحت ندارد.
صدیقی نیز در جمع خبرنگاران گفت: با افرادی که اسامی دانشجویان بورسیه 
را منتشر کردند برخورد شد و قرار نبود هیچ اسمی از آن 3 هزار نفر منتشر شود.

این در حالی است که علی غزالی از روزنامه نگاران اصالح طلب و از عوامل انتشار 
اسامی دروغین مذکور، بعدها در سایت انتخاب خطاب به صدیقی نوشت: »بعد از 
مشاهده سخنان شما انگشت به حیرت مانده ایم که آخر این ادعای شما چه معنایی 
دارد... مگر می شود، عقل سلیمی قبول کند که این اطالعات را سیستم قبلی به ما 

داده است! برای چه؟! برای افشاگری علیه خودش؟!«
در ادامه وی راز چگونگی دسترســی خود به اطالعــات محرمانه وزارتخانه را 
اینگونه افشــاگری می کند: »جناب آقای صدیقی شما خوب به خاطر دارید که در 
زمانی که آقای توفیقی سرپرســت وزارت علوم بودند و هنوز آقای فرجی دانا برای 
وزارت معرفی نشده بودند در آن اتاق گوشه ای طبقه 13 شهرک غرب چه کسی این 
اسامی را به بنده داد و در این مدت چه کسی برای انتشارش مدام تماس می گرفت 
و پیغام می داد و اکنون هم فکر می کنید که ما ابزار شده ایم و شما ضربه خود را به 

جریانی زده اید و اکنون در پی زد و بند با همان جریان هستید.«
وی همچنین در مصاحبه با تســنیم گفته است: »جلسه ای بود با حضور آقای 
صدیقی و دو تن دیگر ازمشــاورین وقت آقای توفیقی درباره فعالیت رســانه ای که 
این لیست را دادند و آن موقع درخواست داشتند که منتشر شود و درخواست دیگر 
اینها مشخص شدن ارتباط این افرادبا مسئولین بود... بعد از آن چندین بار با آقای 
صدیقی و معاونان و اطرافیان وی درباره این لیست جلسه داشتیم و تاکید به انتشار 
لیست داشتند و حتی بعد از انتشار لیست اولیه، اطرافیان ایشان پیگیر لیست دوم 
بودند که ایشان با مصاحبه  و نیت خود برای جاخالی دادن و بعد جوابیه من، همه 

برنامه های جریان اینها به هم خورد.«
چرا برخالف موازین حقوق بین الملل
توافق »برجام« نسخه فارسی ندارد؟

چرا متن فارســی توافق وین »برجام« با متن انگلیســی )اصلی( این قرارداد 
تعهدآور بین المللی از ارزش حقوقی یکســانی برخوردار نیســت که هیچ- بلکه در 
واقع مســئله ای به این روشــنی که در حقوق بین الملل عرفی رایج است، در این 

توافق اصاًل لحاظ نشده است!
جهان نیوز در این زمینه نوشــت در قراردادها و معاهدات بین المللی به دلیل 
متفاوت بودن زبان بومی طرفین مذاکره، ممکن است کشورها تفسیرها و برداشت های 
حقوقی متفاوتی را در مرحله اجرا نسبت به بندهای توافق شده داشته باشند. گاهی 
یک کلمه یا حتی یک عالمت نگارشــی می تواند منشأ چالش های جدی در روابط 
طرفین توافق شود. برای جلوگیری از بروز این چالش ها و اختالفات احتمالی، الزم 
اســت متن قرارداد و معاهده به زبان اصلی هر کشــور نوشته شود و قید گردد که 
تمامی این نسخه ها اعتباری یکسان دارند. این مسئله امری عادی در تنظیم متون 
قراردادها و معاهدات بین المللی اســت. برای مثال در مــاده یازدهم معاهده منع 
گسترش سالح های هسته ای با پیروی از این قاعده تصریح شده است: »این پیمان، 
متن انگلیســی، روسی، فرانسه، اسپانیولی و چینی آن که همگی از اعتبار یکسانی 
برخوردارند، در آرشــیو دولت های امانت دار محفوظ خواهند بود. نسخه های تأیید 
شده این پیمان، باید توسط دولت های امانت دار به دولت های امضا کننده و ملحق 

شده به آن ارسال شود.«
حال یکی از سؤاالتی که از مذاکره کنندگان محترم کشورمان در قضیه هسته ای 
باید پرســید این است که چرا متن فارســی توافق وین »برجام« با متن انگلیسی 
)اصلی( این قرارداد تعهدآور بین المللی از ارزش حقوقی یکســانی برخوردار نیست 
که هیچ - بلکه در واقع مسئله ای به این روشنی که در حقوق بین الملل عرفی رایج 
است، در این توافق اصاًل لحاظ نشده است! آیا بسنده کردن به ترجمه فارسی متن 
انگلیســی برجام می تواند ابزار مناسبی برای چانه زنی ما در هنگام بروز اختالفات 

احتمالی در این توافق باشد؟
هنوز جوهر توافق خشک نشده و کار به مرحله اجرا نرسیده بود که طرف غربی 
با دبه کردن، تفســیرهای دلخواهش را برای بهره برداری حداکثری از خواسته های 

نامشــروع خود کلید زد و  وزارت خارجه ما نیز به جای ارائه تفســیری صحیح از 
عبارتهای ابهام آمیز و پرتعداد در متن انگلیسی برجام، متن ترجمه شده غیر رسمی ای 
را به مجلس تحویل داد که ســه بار توسط مجلس به دلیل ترجمه غلط به وزارت 
خارجه عودت داده شد! وزارت خارجه نه تنها در این زمینه ابهام زدایی نکرده، بلکه 
با ترجمه های غلط خود که بعد از مدت کوتاهی آن را نیز از روی ســایت وزارت 
خارجه حذف کرد عماًل فضای غبارآلود و ابهام آمیز را برای منتقدان بیشتر نمود.

برای روشن تر شدن موضوع این مثال را می زنیم. در متن اصلی و ضمائم برجام، 
کلمه »lifting« دقیقاً 23 بار تکرار شــده اســت. این کلمه در زبان انگلیسی هم 
به معنای »لغو« به کار می رود و هم به معنای »تعلیق«. نزدیک ترین معادل برای 
کلمه »lifting« در زبان فارسی کلمه »برداشتن« است. حال »برداشتن« می تواند 

به هر دو معنای »لغو« و »تعلیق« استفاده شود.
توضیح این که تفاوت لغو و تعلیق در حقوق بین الملل در این اســت که اگر 
یک موضوعی »لغو« شــود، به این معناســت که ساختار حقوقی و قانونی آن نیز 
فرو می پاشد. مثاًل در صورت »لغو« تحریم ها دیگر ضمانت قانونی ندارند. لذا برای 
اعمال تحریم ها مجدداً نیاز است دوباره برای آن قانون تصویب شود که این فرآیند 
برای طرف غربی دشوارتر از »تعلیق« است. اما هنگامی مراد از »lifting« عبارت 
»تعلیق« باشد، به این معناست که ساختار حقوقی و قانونی تحریم ها دست نخورده 
باقی می ماند و فقط »اجرای« آن متوقف می شــود. در این پروســه طرف غربی با 
بهانه تراشی در کمترین زمان ممکن می تواند تحریم ها را دوباره به مرحله »اجرا« 

درآورد و مشروعیت قانونی و رژیم حقوقی تحریم ها را حفظ کرده است.
اثرمعکوس توافق در مذاکرات

بر رکود اقتصادی و بورس
گسترش رکود اقتصادی با وجود توافق هسته ای تعجب  تحلیل گران مطبوعاتی 

را برانگیخته است.
روزنامــه دنیای اقتصاد از روزنامه های حامی دولت دراین زمینه نوشــت: 
وزارت صنعت نسبت به تعمیق رکود در بخش تولید هشدار داد. آمارهای جدید 
تولید در بهار سال جاری، نشان می دهد که اغلب محصوالت منتخب با رشد 
منفی یا با رشد مثبت بسیار کم، روبه رو بوده اند. وضعیت تولید در بهار 94 از 
خطر عمیق شدن رکود حکایت دارد. به طوری که براساس آمار منتشر شده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اغلب محصوالت منتخب با رشد منفی 
یا با رشد مثبت بسیار کم  نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده اند. 
متولیان حوزه صنعت این وضعیت را نگران کننده توصیف کرده و معتقدند با 
کاهش تدریجی تولید، مطمئنا دوباره صنعت کشور با رشد منفی روبه رو خواهد 
شد. عدم اجرای درست سیاست های تعریف شده در بخش تقاضا عمده دلیلی 
است که منجر به کاهش تولید محصوالت منتخب صنعتی، معدنی و شیمیایی 

و پلیمری شده است.
این روزنامه خاطرنشــان کــرد: انتظار تولیدکنندگان بــرای لغو تحریم های 
بین المللی را می توان یکی از دالیل شدت گرفتن رکود تولید در مدت زمان مورد 
بررسی دانست. به گفته برخی فعاالن صنعتی در حال حاضر تولیدکنندگان صنعتی 
منتظر مشخص شدن وضعیت قیمت مواد اولیه در صورت لغو تحریم ها هستند و 
به این دلیل تولید خود را متوقف کرده اند. که مبادا با تولید محصول گران قیمت، 
موفق به عرضه آن در بازار نشــوند. از ســوی دیگر مشکل نقل و انتقال پول بین 
شــرکت های ایرانی و خارجی هنوز برطرف نشده است. موارد مذکور موجب شده 
تا از میان 30 محصول منتخب صنعتی در سه ماه منتهی به خرداد، 15 محصول 
افت تولید را در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته تجربه کنند، این در حالی 
است که تولید این محصوالت در خردادماه نسبت به اردیبهشت سال جاری افت 
بیشــتری را تجربه کرده اند، براساس آمار اعالم شده در خردادماه 17 محصول با 

افت تولید مواجه بوده اند.
از سوی دیگر روزنامه جوان با اشاره به دو سالگی دولت خاطر نشان کرد: رکود 
در بازارها تعمیق شده است و این در حالی است که مذاکرات هم به نتیجه نسبی 
رسیده اســت. در این بین افت شاخص کل بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد، 
در کنار افت شدید تولید مسکن موجی از نگرانی ها را بین اقتصاددانان مستقل به 
وجود آورده است، بررسی ها نشان می دهد در سال 93 دولت با وجودی که بسیار 
فراتر از پیش بینی های اولیه تسهیالت در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار 
داد، اما اقتصاد نه تنها تکانی نخورد بلکه بیشــتر در باتالق رکود فرو رفت که این 

اصال نشانه خوبی نیست...
در رابطه با افت ارزش بازار نیز که نشانه ای از رکود در اقتصاد و افت دسته جمعی 
قیمت سهام می باشد، باید عنوان داشت ارزش بازار در طول فعالیت دولت یازدهم 
بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بهای خود را از دست داده است که این رویداد 
هم به بیش از 7 میلیون سهام دار بورس زیان وارد کرده و هم اینکه 44 میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت را متحمل زیان کرده است چرا که سهام عدالت نیز در بورس 

حضور دارد و افت ارزش بازار گریبان این دارایی ها را هم گرفته است.

مایکل لدین نظر 6 سال پیش کیهان را تایید کرد

سران فتنه
ستون پنجم آمریکا بودند

سرویس سیاسی-
از  پیش  کیهان  که  حالی  در 
را پیش بینی کرده  فتنه 88 آن 
و فتنه گران را عوامل آمریکا و 
بود،  خوانده  صهیونیستی  رژیم 
به تازگی ســندی فاش شده که 
همکاری  و  ارتبــاط  از  حکایت 
پنهان ســران فتنــه و دولت 

واشنگتن دارد.
اصالحات  مدعیــان  از  برخــی 
و حامیــان فتنه در حالــی ارتباط 
خویــش با محافل بیگانــه و پیروی 
از دستورالعمل دشــمنان بیرونی را 
انــکار می کنند که طی چند ســال 
اخیر تقریباً هیچ یــک از اقدامات و 
مواضع آنها را نمی توان یافت که دقیقاً 
برگرفته از دستورالعمل های پیشاپیش 
اعالم شده و پیشنهاد شده رسانه ها و 

مقامات آمریکایی نباشد.
»مایکل لدین« از حامیان کودتای 
مخملی و مشاور سابق شورای امنیت 
ملی آمریکا و عضو برجسته مؤسسه 
»آمریکــن اینترپرایــز« و دســتیار 
ویژه »دونالد رامســفلد« وزیر دفاع 
اسبق آمریکا و »دیک چنی« معاون 
جرج بوش در یادداشــتی در نشریه 
»فوربس« نوشــت: ســناتور »چاک 
شــامر« نقش مســتقیمی در نامه 
نگاری محرمانه بیــن دولت اوباما و 
ســران آشــوب علیه دولت ایران در 
سال 1388 و در پی انتخابات ریاست 

جمهوری داشته است.
)آمریکا(  دولــت  افــزود:  لدین 
تصمیــم گرفت پیامی بــرای گروه 
)میر حسین( موسوی و جنبش سبز 
بفرســتد. سناتور شــامر دوستی در 
وال اســتریت داشت که با سبزها در 
ارتباط بود و همان فرد به عنوان رابط 

انتخاب شد.
وی در ادامه نوشــت: از شــامر 
خواسته شد از طرف دولت این پیام 
را بــه رهبران ســبزها منتقل کند: 
»ســبزها باید بدانند که این سواالت 
از جانب وزیر خارجه )آمریکا( ارسال 
شده است. سواالت این هاست: ما باید 
چه کاری انجام دهیم؟ چه کاری نباید 
انجام دهیم؟« پاسخ این پیام در یک 
یادداشــت 8صفحه ای در تاریخ 30 
نوامبــر 2009 )9 آذر 88( دریافت 
شد. نویســندگان محتاط بوده اند، و 
متن امضا نشده و من دالیل روشنی 
دارم کــه چند نفر در تهران روی آن 

کار کرده اند.
در ایــن نامه تصویــری از ایران 
با عبارت های بســیار خشــنی آمده 
است که این کشور تحت »حکومت 
اســتبدادی«، »رژیمی خشــن« و 
»دیکتاتوری« اســت که با سرکوب 
مردم و چپــاول منابع عمومی ادامه 
حیات می دهد. همچنین در این نامه 
تأکید شده است: حکومت قابل اصالح 

رابط فتنه گران و واشنگتن چه کسی بود؟
مایکل لدین در افشاگری خود در فوربس عنوان می کند سناتور چاک شامر از 
طریق دوســتی در وال استریت ژورنال با فتنه گران ایران رابطه داشته و نامه رد و 
بدل کرده است. اگرچه لدین اشاره ای به نام این رابط نمی کند اما اندکی دقت نشان 
می دهد به احتمال بســیار قوی این رابط کسی نیست جز همان خبرنگاری که در 
سال 88 از سوی وال استریت ژورنال مامور سفر به تهران و  پوشش اخبار انتخابات 
ریاست جمهوری ایران می شود. این خبرنگار که فرناز فصیحی نام دارد دو ماه پیش 
از انتخابات وارد ایران شده و دست به کار می شود و پس از انتخابات نیز گزارش های 
متعدد و مغرضانه ای از آشوب های خیابانی فتنه گران تهیه و منتشر می کند. وی در 
حالی پس از انتخابات ایران را ترک می کند که پس از آن به دلیل دو تابعیتی بودن 
امکان ســفر در پوشش عادی را داشته است. فصیحی به دلیل گزارش های خود از 
فتنه 88 شــش جایزه دریافت کرده اســت. وی در سال 2011 در گزارشی در وال 
استریت ژورنال از عبارتی مجعول برای خلیج فارس استفاده می کند که با واکنش 
منفی ایرانیان مواجه می شود. فصیحی که از پدر و مادری ایرانی در آمریکا متولد و 
بزرگ شده، هم اکنون جانشین دبیر بخش خاورمیانه در وال استریت ژورنال بوده 

و در بیروت مستقر است.

نیســت اما نیروهای حامی تغییر در 
داخل قوی هستند و به خوبی هدایت 

می شوند!
لدین در مطلب خود می نویسد: 
سبزها به دولت اوباما دقیقاً گزینه های 
واقعی را گفتنــد؛ یا از رژیم حمایت 
کنیــد یــا از آزادی حمایت کنید و 
تغییر دموکراتیک در ایران را تشویق 
و حمایت کنید. نویسندگان آن نامه 
به واشنگتن هشدار داده اند که اگر با 
تهران به توافق هسته ای دست یابد، 
باید در برابــر رویکردهای خارجی و 
داخلی تهران سکوت کند. )موضوعی 
که نشان می دهد فتنه گران دلواپس 
بوده اند که با توافق هسته ای، حمایت 

واشنگتن از آنها کاهش یابد.( 
در بخش هایــی از ایــن نامه که 
در 9 آذر فرســتاده شــده، به طرف 
آمریکایــی اطالع داده می شــود که 
تظاهــرات بزرگ بعدی برای 16 آذر 
روز دانشــجو برنامه ریزی شده است. 
نویســندگان نامه همچنین ایران را 
به حمایت از تروریسم و تالش برای 
دســتیابی به بمب اتمی و استیال بر 

خاورمیانه متهم می کنند.
گفتنی اســت دقیقاً پس از فتنه 
88 بــود کــه آمریکایی ها در عرصه 
تقابل اقتصادی شدیدترین تحریم ها را 
علیه مردم ایران وضع کردند. تصویب 
قطعنامه تحریمی 1929 در شورای 
امنیت که خود پایه گذار تحریم های 

بعدی شد، حاصل این پروژه بود.
 پیاده نظام کودتای مخملی

اظهارات مایکل لدین درخصوص 
ارتباط فتنه گران با آمریکا مسبوق به 
ســابقه است. برای مثال در بحبوحه 
فتنه 88 ،مایکل لدین در مصاحبه با 
رادیو فردا گفت: اگر از شما بپرسند 
این جنبش - فتنه سبز- به چه زمانی 
برمی گردد؟ احتماال خواهید گفت به 
یک ســال پیش. اما من می گویم ما 
از اواســط دهه 1980- دهه 60 - با 

کســانی از دفتر نخست وزیری ایران 
در ارتبــاط و تماس بودیم و موضوع 
مذاکره و رابطه را پیگیری می کردیم.

عالوه بر ایــن، در 21خرداد 88 
مایکل لدین در مصاحبه با نیویورک 
تایمز گفت: فــردا در ایران انتخابات 
نخواهد بــود بلکه یک انقالب رنگی 

کلید می خورد.
در جریان فتنه 88 مایکل لدین 
پیشــنهاد رفراندوم را مطرح کرد و 
چند روز بعد یکی از سران فتنه این 
پیشنهاد را به عنوان نظر خود پیش 
کشید که این دنباله روی از بیگانگان 
با روشنگری مســتند کیهان روبرو 
شــد. کیهان طی یادداشتی با عنوان 
یا دستورالعمل  »پیشــنهاد خاتمی 
مایکل لدین؟!« نوشــت؛ تازه ترین 
اقدام این جریان سیاسي، درخواست 
مقبولیــت دولت-  بــراي  رفراندوم 
بخوانید نظام - اســت که طي بیانیه 
اي از سوي سیدمحمد خاتمي مطرح 
شــد و بالفاصله با استقبال گسترده 
مقامات و رســانه هــاي آمریکایي، 
اروپایي و اســرائیلي روبرو شد. قبل 
از پرداختن به موضوع یادشــده، در 
این خبر دقت کنیــد؛ چندي قبل، 
مایکل لدین عضو برجســته مؤسسه 
»آمریکن اینترپرایز« و دستیار ویژه 
»دونالد رامســفلد« وزیر دفاع اسبق 
آمریکا و »دیک چني« معاون جرج 
بوش، از »رفراندوم درباره مشروعیت 
جمهوري اســالمي ایران« با عنوان 
یکــي از راه کارهاي مؤثر براي مقابله 
با اقتدار ایران اسالمي یاد کرده بود. 
لدین در پیشنهاد خود اشاره مي کند 
که آنچه مهم است، »انجام رفراندوم« 
نیست زیرا رفراندوم در قوانین ایران 
گردش کار شناخته شــده اي دارد 
و حتي در صــورت انجام، نتیجه آن 
نیز مورد نظر نیســت، چرا که مردم 
ایران به نظام حکومتي خود وفادارند. 
مایکل لدین معتقد اســت؛ پیشنهاد 

رفراندوم از یکسو و حمایت رسانه اي 
غرب از سوي دیگر مي تواند مخالفان 
جمهوري اســالمي ایران را امیدوار 

کرده و در صحنه نگاه دارد!
 بزرگ ترین سرمایه های 

اسرائیل در ایران
مایکل لدین همچنین طی اظهار 
نظری که در مجله آمریکایی »فرانت 
پیج مگزین« به چاپ رســید، گفت: 
»اسرائیل هنوز گنجایش حمایت از 
نیروهای اپوزیسیون ایرانی را دارد و 
قادر است برای سرنگونی نظام ایران 

از آنها حمایت کند«.
لدین در سخنان خود مدعی شد 
که اسرائیل باید هجمه تبلیغاتی در 
زمینه حقوق بشر و حقوق زنان را در 
سطح جهانی علیه ایران برپا کند و در 
این راه بهتر است که برای سرکردگان 
مخالف نظام ایران ابزارهای ارتباطی 
در دور زدن دیواره های آتش موجود 

در فضای مجازی فراهم آورده شود.
نظریه پرداز مشهور آمریکایی در 
ادامه  گفت که به دلیل موارد قبلی 
حمایت اسرائیل و آمریکا از اپوزیسیون 
انجام دوباره آن ضربه ای به موقعیت 
مخالفــان  جمهوری اســالمی وارد 
نمی کند و حتی باعث تحکیم موقعیت 
آنها می شود! وی پیش از این نیز سران 
فتنه را چهره هایی مهلک برای نظام 
جمهوری اسالمی خوانده بود که باید 
بیشتر از آنها حمایت شود تا بتوانند 

انقالب اسالمی را سرنگون کنند!
البته چنین اظهارنظرهایی درباره 
ارتباط فتنه گران و طراحان خارجی 
فتنه - مثلــث آمریکا، اســرائیل و 
انگلیس- مورد جدیدی نیست. در ایام 
فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نتانیاهو 
از فتنه گران با عنــوان »بزرگ ترین 
سرمایه اسرائیل در ایران«! یاد کرد و 
سران فتنه که کمترین انتقاد داخلی را 
بی پاسخ نمی گذارند تا کنون در مقابل 
اظهار نظر صریح نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی هیچ موضعی نگرفته اند.
اســناد فراوان و غیرقابل انکاری 
از پادویی ســران و عوامل فتنه برای 
مثلــث آمریکا، انگلیس و اســرائیل 
حکایــت می کند که فتنــه گران از 
ترس رسوایی بیشتر جرات نفی هیچ 
یک از آنها را ندارند. فتنه گران که با 
شــعار احیای خط امــام وارد رقابت 
انتخاباتی شــده بودنــد، در جریان 
آشوب های خیابانی به سردادن شعار 
به نفع اسرائیل در روز قدس، سردادن 
شــعار به نفع آمریکا در روز مبارزه با 
اســتکبار جهاني، پاره کردن تصویر 
مبارک حضرت امام)ره(، ادعاي تقلب 
در انتخابات، خط زدن روي قید اسالم 
از جمهوري اسالمي ایران، آتش زدن 
مســجد و اهانت به ساحت مقدس 

حضرت اباعبداهلل)ع( اقدام کردند. 

افخم در واکنــش به اظهارات 
وزیر خارجه عربستان درباره برنامه 
هسته ای گفت: وقتی نماینده ارشد 
یک دولت منطقــه از حل و فصل 
سیاســی موضوعات تــا این حد 
باقی  تردیدی  می شــود  عصبانی 
نمی گذارد که زندگی با مشکالت و 

بحران را انتخاب کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مرضیه 
افخم ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان در 
مصاحبه مطبوعاتی مشــترک با فرانک 
والتر اشــتاین مایر وزیر خارجه آلمان 
را ناشی از عصبانیت غیرمنطقی وی از 
توافق بین ایران و جامعه بین المللی برای 
پایان دادن بــه یک بحران غیرضروری 
دانست و افزود: وقتی نماینده ارشد یک 
دولت منطقه از حل و فصل سیاســی 
موضوعات در منطقه و سطح بین الملل 

تا این حد  عصبانی می شود تردیدی باقی 
نمی گذارد که زندگی با مشکالت و بحران 

را انتخاب کرده است.
افخم افزود: جای تاســف دارد که 
اظهارات وزیر خارجه کشور مسلمان و 
همسایه درباره توافق هسته ای وین تکرار 
مواضع رژیم صهیونیستی است و بغض 
نسبت به این موضوع حب خطرناکی را 
موجب شده است. وی همچنین با اشاره 
به اظهارات وزیر خارجه عربســتان در 
مورد  موضوع غنی سازی در ایران اضافه 
کرد: این اظهارات نشانگر درک نادرست 
از روابط بین الملل و صالحیت کشورها 
می باشد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه 
عربســتان روز گذشــته عنوان کرد که 
مخالفت ایران با ورود بازرسان بین المللی 
به تاسیسات نظامی  اش به این معناست 
که تهران به دنبال ســاخت تسلیحات 

هسته ای است.

درچارچوب دومین دور سفرهای منطقه ای
ظریف وارد بیروت شد

محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر سه شنبه در 
راس هیئتی و در اولین ایستگاه از دور دوم سفرهای منطقه ای خود برای دیدار 
و گفت وگو با مقامات رسمی و حزبی لبنان وارد بیروت پایتخت این کشور شد.

به گزارش ایرنا، ظریف در فرودگاه بین المللی رفیق الحریری بیروت مورد اســتقبال 
حسین الحاج حسن وزیر صنعت دولت لبنان، النوار الساحلی و بالل فرحات نمایندگان عضو 
فراکسیون وفاداری به مقاومت )حزب اهلل( در مجلس لبنان، هادی قبیسی عضو فراکسیون 
توسعه و آزادسازی به عنوان نماینده نبیه بری رئیس مجلس ، سفیر سعد لخیا نماینده جبران 
باسیل وزیر امورخارجه لبنان، برخی دیگر از مقامات لبنانی، محمد فتحعلی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران و مسئوالن سازمان ها و دستگاه های مختلف ایرانی مقیم لبنان قرار گرفت. 
گفت وگو با نبیه بری رئیس مجلس، تمام سالم نخست وزیر، جبران باسیل وزیر امور خارجه 
، دیدار با مسئوالن گروه های فلسطینی مقیم لبنان و کنفرانس خبری از جمله برنامه های 

اعالم شده دومین سفر وزیر امور خارجه دولت یازدهم ایران به لبنان اعالم شده است.

در واکنش به اظهارات عادل الجبیر

افخم: عربستان زندگی با مشکالت 
و بحران را انتخاب کرده است

گفت: هفته نامه »صدا« متعلق به حزب کارگزاران در یکی از مطالب 
شماره اخیر خود تیتر زده است؛ »توافق هسته ای با کشف نفت قابل 

مقایسه است«!
گفتم: ولی بعد از کشف نفت، مسئوالن غرب گرای آن روز 
برای این که انگلیس بتواند بدون اعتراض مردم این ثروت ملی 
را غارت کند؛ به ملت می گفتند »این ماده بدبو و کثیف به چه 
درد می خورد؟! بهتر است بدهیم به انگلیس و از شر آن راحت 

شویم«! چرا با ملی شدن صنعت نفت مقایسه نکرده است؟!
گفت: چه عرض کنم؟! شــاید منظــور ارگان حزب کارگزاران این 
است که تاسیسات هسته ای به درد نمی خورد و اگر توافق وین باعث از 
بین رفتن آن بشود، نباید نگران بود و بهتر است این صنعت را بدهیم برود!
گفتم: حاال که اروپا به خاطر تحریم گازی روسیه با مشکل 
روبرو شده بعید نیست برخی از غرب گراها برای فروش گاز ارزان 
به اروپا، اعالم کنند، ما مردم که این همه با هم مهربون هستیم 
و می تونیم همدیگه رو ببوسیم، دیگه چه نیازی به »گاز« داریم؟!

نکته

آقای دکتر عراقچی معاون محتــرم وزارت امور خارجه که در 
برنامه دوشنبه شب گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما شرکت 
کرده بود، در پاسخ به این پرسش که »آیا قرار است برجام به صورت 
الیحه به مجلس ارائه شــود یا نه؟« اظهاراتی داشت که درباره آن 

گفتنی هایی هست.
الف: ایشان با تاکید بر این که »برجام« از سوی دو طرف به صورت 
داوطلبانه اجرا می شود آن را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته 
و گفت: »طبق اصل 77 قانون اساسی تمامی معاهدات، موافقت نامه ها 
و قراردادها باید برای تصویب به مجلس ارسال شود و نتیجه گرفت 
که »برجام« از نوع معاهده و توافقنامه و قرارداد نیست که نیازی به 
تصویب مجلس داشته باشد! این برداشت از اصل 77 قانون اساسی 
در حالی است که اصل یاد شده مطابق تفسیر شورای نگهبان شامل 
تمامی اسنادی است که برای کشور تعهدآور باشد و در آن تاکید شده 
است که مالک و معیار در این زمینه »تعهدآور« بودن سند است و 
اسامی و عبارات نمی تواند هیچ سند تعهدآوری را از شمول اصل 77 
قانون اساسی خارج کند. بنابراین باید از جناب عراقچی پرسید؛ اگر 
»برجام« هیچ تعهدی را برعهده کشورمان نمی گذارد که دیگر، نام 
آن ســند و یا توافق نیست و اساساً نیازی به 12 سال مذاکره و این 
همه  آمد و شد نداشت و اگر تعهدآور است -که هست - فقط بعد از 

تصویب مجلس شورای اسالمی قابل اجرا خواهد بود.
ب: آقای عراقچی اظهار داشته است که »هیچ یک از اعضای برجام، 
این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رسانند« و در پاسخ به 
این پرسش که اگر چنین است، چرا موضوع در کنگره آمریکا مطرح 
اســت؟ می گوید »بحث هایی که در کنگره آمریکا مطرح است برای 
تصویب نیست، بلکه برای رد آن است«! که باید گفت: این اظهارنظر 
از جنــاب دکتر عراقچی به عنوان عضو ارشــد تیم مذاکره کننده 
کشورمان دور از انتظار است. چرا که به قول ایشان »بحث و بررسی 
کنگره برای تصویب برجام نیست، بلکه برای رد آن است« خب! آیا 
این ماجرا مانند هر بررسی دیگری دارای دو سوی مشخص »رد« یا 
»پذیرش« نیســت؟! توضیح این که اگر کنگره آمریکا برجام را رد 
نکند، به مفهوم آن است که برجام را »تصویب« کرده است. آیا غیر 
از این اســت؟ بنابراین، کنگره آمریکا در حال بررسی برجام برای 
رســیدن به یک نتیجه مشخص »رد« یا »قبول« است. اگر رد کند، 
تصویب نکرده و اگر بپذیرد، تصویب کرده است. پس، چرا می فرمایند

 »بحث کنگره برای تصویب نیست بلکه برای رد آن است؟!«
و اساساً اگر آنگونه که برادر عزیزمان آقای عراقچی می فرمایند، 
بحث کنگره فقط برای رد برجام باشد یعنی از هم اکنون نتیجه آن 
معلوم است، بنابراین نشست های پی در پی کنگره برای چیست؟! آیا 

به قول اهل منطق، درباره کلیات ابوالبقاء بحث می کنند؟!
ج :  بر فرض که بررسی برجام در کنگره آمریکا فقط برای »رد« آن 
باشد و نه تصویب! خب! چه عیبی دارد که اجازه بدهید مجلس شورای 
اسالمی نیز برجام را با هدف رد آن بررسی کند و چنانچه دلیلی برای 
رد آن پیدا نکرد، رای به تصویب آن بدهد، یعنی دقیقاً همان کاری 

که به قول آقای عراقچی، کنگره آمریکا در حال انجام آن است.
د: معاون محترم وزارت امور خارجه کشورمان در بخش دیگری 
از مصاحبه یاد شــده تاکید می کند به نظر  وزارت خارجه و از دید 
منافع ملی به صالح نیست که برجام به مجلس بیاید چرا که در آن 
صورت، مجموعه ای از اقدامات داوطلبانه به قانون تبدیل می شود! 

برادر عزیزمان جناب عراقچی توضیح نمی دهند که؛
اوالً؛ اگــر انجام تعهدات برجام الزام آور نیســت که باید گفت 
»توافقی« صورت نگرفته است و آن همه تاکید و تصریح بر پایبندی 
طرفین به اجرای آن، سخن بیهوده ای است! ولی واقعیت آن است 
که طرفین به اجرای دقیق و بی کم و کاســت برجام ملزم شده اند و 
قطعنامه 2231 شورای امنیت به گفته خود آقایان، تضمین اجرای 

برجام از سوی طرفین توافق وین است.
و ثانیاً؛ آنچه به صالح نیســت، دور زدن قانون اساسی و نادیده 
گرفتن اصول 77 و 125 آن اســت که بر تصویب تمامی توافقات و 
معاهدات و... هر ســند تعهدآوری از سوی مجلس شورای اسالمی 
تاکید و تصریح دارد. و بدیهی است که عنوان »داوطلبانه« غیر از دور 
زدن قانون اساسی که یک »بدعت« تازه است مفهوم دیگری ندارد.
هـ: اگر دولت و اعضای محترم تیم مذاکره کننده کشورمان، متن 
توافق وین -برجام- را تامین کننده منافع و مصالح ملی ایران اسالمی 
می دانند، چرا باید نسبت به بررسی آن از سوی نمایندگان ملت، که 

نص صریح قانون اساسی است، اینهمه نگران باشند؟!


