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1- بعد از قرائت بیانیه مشترک ایران و 1+5 در وین که با ذوق زدگی 
ناشــیانه یا فرمایشی! روزنامه های زنجیره ای و سایت های همسو با آنها 
روبرو شــد و در فضایی که همه جا ســخن از یک »پیروزی بزرگ«! و 
»بی نظیر«! در میان بــود، اگر چه آرزو و ایده آل ما نیز آن بود که با این 
جشن و سرور همراه و همخوان باشیم ولی مروری گذرا بر متن توافقنامه 
حکایت از آن داشــت که همراهی با دست افشانی های این و آن، نادیده 
گرفتن واقعیات و تبدیل کردن »آرزو« به »خبر« اســت! مخصوصًا آن 
که برداشت اعالم شده رئیس جمهور محترم کشورمان از توافق وین با 
برداشت رئیس جمهور آمریکا از همان سند، فاصله ای پرنشدنی و تفاوتی 
180 درجه ای داشت. از این روی، تیتر اول کیهان چهارشنبه 24 تیرماه 
را به اختالف 180 درجه ای یاد شده میان روایت رؤسای  جمهور دو کشور 
از توافق وین اختصاص دادیم و طی یادداشتی با عنوان »این نیز گفتنی 
اســت« به مواردی از این برداشت دوگانه و متضاد اشاره کردیم. آن روز 
اما، تمامی رسانه های داخلی با تیترهای درشت به استقبال توافق وین 
رفته بودند و درباره پیروزی بزرگی! که به دســت آمده است، داد سخن 
داده بودند، نظیر؛ »جهان به ایران سالم کرد«! »خجسته باد این پیروزی«! 
»پیروزی بدون جنگ«! »آغازعصر ایرانی«! »ایران بر قله توافق«! »پیروزی 
استقامت، شکست تحریم«! »جهان تغییر کرد«! »پیروزی تاریخی ملت 
ایران«! »گل صدبرگ توافق شکفت«!»کلید تدبیر قفل تحریم ها را گشود«! 
»خورشید درخشان شد، تا باد چنین بادا«! »دنیا به احترام ایران ایستاد«! 
»کلید چرخید، ایران خندید«! »تدبیر کارســاز شد، توافق تاریخی«! 
»فتح الفتوح دیپلماسی ایران«! »پیروزی ایران در جنگ اراده ها«! »تثبیت 
ایران هسته ای با ایستادگی ملت«! و... و متاسفانه صدا و سیما نیز در این 
»جشن پیروزی«! و اعالم به اصطالح این »توافق تاریخی«! سنگ تمام 
گذاشت به گونه ای که انگار برای ارزیابی ماجرا و بیان واقعیات رسالتی 
بر عهده ندارد! و البته بعد از چند روز به یاد برخی از مفاد ســند وین و 
مخصوصا بندهای 11 و 12 قطعنامه در حال تصویب شورای امنیت افتاد... 

که بگذریم!
اعالم تردید کیهان درباره توافق وین و اشــاره به مواردی از توافق 
یاد شده که در آن خطوط قرمز هسته ای کشورمان نادیده گرفته شده بود 
با اعتراض گسترده و فراوانی روبرو شد که در بسیاری از موارد با فحاشی 
و ناسزاگویی نیز همراه بود. در این میان، برخی از دوستان نیز به دلسوزی 
- و نه غرض ورزی- به کیهان توصیه می کردند که از ابراز تردید یا مخالفت 
درباره توافق وین خودداری کند و توضیح می دادند که متن توافق وین 
با همه جزئیات آن به رؤیت رهبر معظم انقالب رســیده و موافقت کامل 
حضرت ایشان را نیز در پی داشته است! و تقدیر و تشکر حضرت آقا از 
تیم هسته ای حاکی از موافقت ایشان با توافق یاد شده است. پاسخ ما این 
بود که تقدیر رهبر معظم انقالب نشانه تالش صادقانه و شبانه روزی تیم 
محترم مذاکره کننده است که از سوی هیچ انسان منصف و آزاد اندیشی 
قابل انکار نیست و توافق هر چه باشد، تالش و فداکاری تیم کشورمان در 
خور تقدیر است. اما، برای ارزیابی توافق وین و تشخیص خوب و بد آن، 
معیارها و مالک های جداگانه ای از سوی حضرت آقا ارائه شده است که 
در همان خطوط قرمز اعالم شده قابل تعریف است و محال است حضرت 
ایشــان با توافقی که در آن از خطوط قرمز اعالم شده عبور شده باشد 
موافق باشــند. البته، بعد از بیانات رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان 
بر ضرورت بررسی دقیق متن توافق وین، معلوم شد که اگر با توافق 
یادشده، موافقت داشتند، تاکید ایشان بر ضرورت بررسی دقیق متن 

آن ضرورتی نداشت.
در پایان این بند از یادداشت پیش روی گفتنی است که طی چند ماه 
اخیر با موارد مشــابه دیگری نیز روبرو بوده ایم که کسانی برداشت های 
خود درباره برخی از مســائل- از جمله مسائل هسته ای- را به حضرت 
ایشان نســبت داده اند که خوشبختانه در همه موارد، اعالم نظر صریح 
رهبرمعظم انقــالب و تاکید معظم له که نظرات علنی ایشــان با نظرات 

غیرعلنی حضرتش متفاوت نیست، کارساز و گره گشا بوده است.
2- و اما، بعد از این مقدمه که طرح آن را ضروری دانسته ایم باید گفت، 
مروری هر چند گذرا بر متن توافق وین، به وضوح نشان می دهد برخی از 
خطوط قرمز حیاتی نظام در توافق مورد اشاره، نادیده گرفته شده است 
که به آن خواهیم پرداخت، اما آنچه امروزه و در این میان، خطرناک تر به 
نظر می رسد و اشاره به آن ضرورت فوری دارد، قطعنامه ای است که قرار 
است امروز -دوشنبه- در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. 
چرا که تصویب این قطعنامه، توافق وین را به یک ســند بین المللی و 
الزم االجرا تبدیل می کند. با تصویب این قطعنامه- به گونه ای که خواهیم 
پرداخت- بیم آن می رود کالهی که حریف در توافق ژنو و لوزان برداشته 

بود! در توافق وین بر سرمان بگذارد! بخوانید؛
3- قطعنامه ای که قرار اســت امروز در شورای امنیت سازمان ملل 
به تصویب برســد- همان گونه که در متن توافق آمده است- اصلی ترین 
تضمین توافق وین است و این توافق را به یک سند رسمی و الزم االجرای 
بین المللی تبدیل خواهد کرد که جای کمترین سرپیچی از تعهدات اعالم 

شده در آن را باقی نمی گذارد.
گفتنی است برخی از مواد منشور سازمان ملل متحد، برای الزام اعضاء 
به اجرای مصوبات شورای امنیت این سازمان محدودیت هایی نظیر عدم 
تعارض با قوانین داخلی و حاکمیت ملی کشورها قائل شده است ولی این 
محدودیت ها درباره قطعنامه هایی که تحت فصل هفتم منشور سازمان 
ملل به تصویب می رسند، وجود ندارد و تمامی قطعنامه های فصل هفتمی 
بدون کمترین اســتثناء الزم االجرا هستند. بند 7 از ماده 2 منشور ملل 
متحد در ایــن باره تصریح می کند که؛ »هیچ یک از مقررات مندرج در 
این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتًا جزو صالحیت 
داخلی هر کشوری است دخالت نماید ولیکن این اصل به اعمال اقدامات 

قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ای وارد نخواهد آورد«.
قطعنامه ای که قرار است امروز به تصویب برسد، مستند به ماده 41 
از فصل هفتم منشور ملل متحد است و انجام تعهدات ناشی از آن برای 

کشورمان الزام آور خواهد بود.
4- »سند وین« مطابق آنچه در بند فوق آمده است، با تصویب قطعنامه 
شورای امنیت، قطعی و الزام آور می شود و مهلت دو هفته ای برای بررسی 
مفاد آن از ســوی مجلس شورای اسالمی و یا شورای عالی امنیت ملی 
کشــورمان، کمترین تاثیری در قبول یا رد آن نخواهد داشت، توضیح 
آن که اگر مجلس شورای اسالمی یا شورای عالی امنیت بعد از بررسی 
متن توافق وین به این نتیجه برســند که بخش هایی از آن با منافع ملی 
کشــورمان در تعارض است و یا در آن، خطوط قرمز اعالم شده از سوی 
ایران رعایت نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت 
در تاریخ ارزش دارد و در تغییر متن و انطباق آن با خواسته ها و مواضع 
ایران اسالمی کمترین تاثیری نخواهد داشت چرا که با تصویب قطعنامه 

كالهی كه در ژنو برداشتند
در وین گذاشتند!

برو گمشو!

حسین شریعتمداری

* از زحمات تیم مذاکرات هســته ای تشــکر و قدردانی می کنم. همچنین عرض 
می کنم تا همین حد توافق به دست آمده اوال به برکت خون دانشمندان هسته ای 
مظلوم بوده که 19 هزار ســانتریفیوژ راه اندازی کردند حتی نسل هشت و اورانیوم 
غنی شده 20 درصد را در اختیار دولت قرار دادند تا بر روی میز مذاکره خرج کنند 
و امتیاز بگیرند. ثانیا با ترسیم خط قرمزهای امام خامنه ای و هدایت مدبرانه معظم له 
و پایداری ملت مقاوم دشمن مجبور شد قدری از زیاده طلبی خود را کاهش دهد. 
این حاصل اعتقاد نظام مقدس جمهوری اسالمی بود که برای واداشتن دشمن به 

عقب نشینی باید به قدرت داخلی  و ملت متکی به خداوند اتکا کرد.
گل محمد نورانی - مهدیشهر

* انتظار می  رود متن کامل توافق به طور دقیق ترجمه و منتشر شود تا دانشمندان 
و نخبگان به نقد و بررسی آن بپردازند و سپس نمایندگان با تجزیه و تحلیل متنی 
را تصویب کنند که تمام حقوق هســته ای ملت رعایت شــده باشــد و شاهد کاله 
گشادهای گذشته همچون لوزان نباشیم. ملت نیز با فریاد هیهات منا الذله حضور 

سازنده خود را در همه صحنه ها حفظ کرده و خواهدکرد.
روشنایی
* توافق حاصله هسته ای در 150 صفحه تدوین شده و معلوم نیست در هر صفحه 
چگونه و با چه فرمولی باید جلوی زیاده  خواهی های آمریکا و دبه  درآوردن آنها را 
گرفت. بنده فکر می کنم کار ســخت ما تازه شروع شده بنابراین مجلسی ها باید با 

حساسیت ویژه موضوع را موردبررسی قرار بدهند.
0912---4207

* از نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتظار می رود به دور از هیاهوهای سیاسی 
با دقت و تیزبینی بررسی توافق هسته ای را آغاز کنند.

6351---0912 و دوالبی
* از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی انتظار می رود دقت را فدای سرعت 
نکنند و همانند نمایندگان کنگره آمریکا در ظرف 3 ماه به بررسی توافق هسته ای 

بپردازند.
شاه صاحبی
* کنایه تهدید آمیز منتقدان توافق هسته ای متاسفانه ایجاد یک حریم ممنوعه ای 
مثل بررسی موضوع هولوکاست در اروپا را در اذهان تداعی می کند. ولی ناخودآگاه 
برخوردآقای ظریف با خانم موگرینی به ذهنم آمد که یک ایرانی را هرگز تهدید نکنید!
محمودی
* کســانی که پای آرمان های انقالب ایســتاده  اند اجازه نخواهند داد با راه افتادن 

هیجانات کاذب خدای ناکرده، خون شهدا به ویژه شهدای هسته ای پایمال شود.
0912---4052

* در مذاکرات  یا همان جنگ لفظ و جنگ روانی بین مســتضعفان و مستکبران 
غالبا مستضعفان پیش از امضای توافق نامه اشتباه می کنند و اشتباهشان این است 
که به امید صلح و آرامش و آسایش خود و ملتشان به دشمن اعتماد می  کنند. اما 
اغلب مســتکبران پس از امضای توافق نامه اشتباه می کنند و اشتباه آنها این است 
که غرور و طمع، آنها را به پیمان شکنی می کشاند و عهد و پیمان می شکنند. وای 
بر آن مســتضعفی که از فرصت  طالیی پیمان شکنی دشمنش استفاده نکند و به 
خدا اعتماد نکند و برای به خاک مالیدن بینی مستکبران پیمان شکن اقدام نکند و 

خود و ملتش را به خاک مذلت بنشاند.
علی محمد اکبری زاده - کرج

* با این توافق هســته ای دارای 150 صفحه جزئیات بســیار مبهم و گاه بســیار 
تفسیرپذیر باید گفت چند سال دیگر قضیه کش و قوس دارد و معلوم نیست چه از آب 
در خواهد آمد منظورم این است که این جشن و شادی یک عده چه معنایی داشت؟
0911---5240
* برای بنده ســوال اســت که چرا فقط یک عده از متمولین باال شــهر تهران به 
خاطر توافق هســته ای شادی راه  انداختند  و در جنوب شهر و منطقه کارگرنشین 

از جشن خبری نبود.
0938---1836

باالخره 
چقدر طلب کاریم!؟

رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با نیویورک تایمز 
بــا تأکید چند باره بر اینکه ایران یکصد و پنجاه میلیارد دالر پول 
بلوکه شده دارد، اظهار داشت: »150 میلیارد دالری که ایران خواهد 
گرفت، پول بادآورده نیســت، بلکه پول های خود ایران است که از 
طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم های 

بین المللی )در بانک های خارجی( مسدود شده بوده است.«
این ســخنان به وضوح نشــان می دهد که میزان مطالبه ایران 
از جامعه جهانی بدلیل تحریم های ظالمانه، حداقل یکصد وپنجاه 
میلیارد دالر اســت و اقرار اوباما بعنوان اصلی ترین دشمن ایران و 
عامل تحمیل محدودیت های متعدد و گسترده مالی، در نوع خود 

بی نظیر و بسیار حائز اهمیت است.
پیــش از این نیز بســیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد 
داشتند ضرورت توافق با دشمن و کوتاه آمدن را توجیه کنند و برای 
مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا چیزهای ارزشمندی 
بدســت بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دالری کشورمان و 
بعضاً تا 150 میلیارد دالری از آمریکا و متحدانش سخن می گفتند.

اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 
1+5 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف ها و عدد و رقم های 
گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کاًل طلب ایران 30 میلیارد 
دالر است! بعنوان نمونه ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
23 میلیارد دالر از اموال بانک مرکزی در کشــورهای ژاپن، کره و 
امارات متحده عربی)!( موجود است. 6 میلیارد دالر از محل فروش 
نفت نیــز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم ها آزاد خواهد 
شد. البته بانک مرکزی 5 میلیارد دالر بدهی به خارج از کشور دارد.

طیب نیا، وزیر اقتصاد هم آمار ســیف را تأیید کرده و می گوید: 
حدود 35 میلیارد دالر از این دارایی ها در شرکت نیکو سرمایه گذاری 
شــده اســت که مربوط به طرح های شــرکت نفت است و حدود 
22میلیارد دالر در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است. 
اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رســید 

که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست 
هیأت دولت به دالرهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به 

گفته او تنها چهار میلیارد دالر است.
اما واقعیت مسأله چیست؟ یکسال قبل اکبر کمیجانی، قائم مقام 
بانک مرکزی، به وال استریت ژورنال گفته بود: توان مالی تهران به 
دلیل تحریم های آمریکا، اروپا و ســازمان ملل که موجب »بلوکه 
شدن 150 میلیارد دالر« از درآمدهای نفتی ایران در حساب های 

خارجی شده است، تحت فشار است.
به جز کمیجانی و مصاحبه سال قبلش، اخیراً هم استاندار تهران 
از رقمی باالتر از همه ارقام رونمایی کرد و گفت: 180 میلیارد دالر 
از پول های کشــور در خارج بلوکه شــده است و از آنجا که امکان 
جابجایی پول نداریم، کاالها را 15 تا 20 درصد گران تر می خریم؛ 
در این بین منابع خارجی ارقام متفاوت تری را اعالم می کنند ارقامی 
که نوعاً باالتر از ارقام اعالمی توسط مسئوالن و مقامات ایرانی است.

حال باید از مســئوالن دولتی پرسید باالخره کدام رقم صحیح 
است؟ مبلغ اعالمی از سوی اوباما؟ مبلغ اعالمی از سوی رئیس کل 
بانک مرکزی؟ یا رقمی که قائم مقام وی سال گذشته اعالم کرده 

بود؟ و یا مبلغ اعالمی از سوی استاندار تهران؟!
در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت 
کوشــیده اند در ابتدا با بزرگنمایی مطالبات کشور، زمینه را برای 
حصــول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده 
کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشــته اند و نگران زنگ 
حساب شده اند، مطالبه واقعی را اعالم می کنند! دوم آنکه مبلغ طلب 
ما همان 180 یا 150 میلیارد دالر است اما براساس توافق حاصله 
همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می شود! پس الزم است برای 

جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم 
آنکه عده ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دالر بدهی، 

می خواهند به او تخفیف بدهند!
مژده وزیر صنعت

 از توافق هسته ای!
وزیر صنعت رسماً اعالم کرد قرار نیست با اجرای توافق هسته ای 
قیمــت خودرو کاهش پیدا کند! مژده وزیر صنعت در حالیســت 
که پیش از این گشــایش همه گره های اقتصادی کشور، به انجام 
توافق ایران و 1+5 موکول شــده بود اما اکنون نعمت زاده با تأکید 
بر اینکه قیمت خودرو های داخلی پس از توافق هســته ای کاهش 
نمی یابد، می گوید: توافق نامه هایی با برخی کشور ها برای گسترش 
همکاری های تجاری آماده شده است که »بعد از رفع تحریم ها« امضا 
می شود البته وزیر صنعت اشاره ای نمی کند که زمان رفع تحریم ها 
چه وقتی خواهد بود و کدام کشور حاضر شده بدون اطالع از زمان 
رفع تحریم ها و مهمتر از آن بدون اطالع از اینکه چه تحریمی رفع 
شــده، توافق نامه همکاری با ما تنظیم کند! نعمت زاده با اشاره به 
امضای توافق نامه میان ایران و گروه 1+5 گفت: به طور قطع حجم 
مبادالت تجاری کشــور بعد از رفع تحریم ها افزایش خواهد یافت. 
در این میان، مواد شیمیایی و پتروشیمی ها، مواد کانی مثل فوالد و 
مس و فلزات گرانبها و خودروسازی در اولویت قرار دارد. وزیر صنعت 
اما یک مژده محتمل هم می دهد. آن اینکه »اگر« نرخ ارز کاهش 
یابد، »ممکن است« قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد. پاسخ 
این مژده وزیر صنعت هم بالفاصله از سوی بانک مرکزی داده شد. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی از اقدام این بانک برای یکسان سازی 
نرخ ارز خبر داده و در توضیح روش یکسان سازی در مقطع کنونی 
اینگونه توضیح داده: » رویه صحیح برای یکســان سازی نرخ ارز، 
نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد است«! مفهوم این سخن 
این اســت که بانک مرکزی در تالش اســت نرخ رسمی ارز را که 
براساس قانون بودجه سال نود و چهار، 2850 تومان است افزایش 
داده و به نرخ بازار آزاد که بیش از 3200 تومان است، نزدیک کند! 
از همین جا می توان تأثیر توافق احتمالی هسته ای بر اوضاع اقتصاد 

و معیشت مردم را پیش بینی کرد.
گفتنی است پیش از وزیر صنعت، مدیر عامل ایران خودرو نیز 
خبر افزایــش بهای خودروی داخلی را اعالم کرده بود و در اظهار 
نظری شگفت انگیز مدعی شده بود مردم توقع ارزانی بعد از توافق 
هسته ای را ندارند! هاشم یکه زارع در خصوص انتظار مردم نسبت 
بــه کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان تصریح کرد: مردم به 
خودی خود توقعی در زمینــه کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه 
لوزان و یا بعد از توافق هســته ای را ندارند ولی عده ای این توقع را 

ایجاد می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ما »به هیچ وجه برنامه ای برای کاهش 
قیمت خودرو نداریم« ولی در صورت رونق فضای اقتصادی کشور 
بعد از توافقات هسته ای و کاهش تورم شیب افزایش قیمت خودرو 

کندتر از سال های گذشته خواهد شد.
یکه زارع در پاسخ به این سؤال که آیا شما با اکثر خودروسازان 
که قیمت فعلی خودرو را ناعادالنه می دانند و خواهان افزایش قیمت 
خودرو هستند موافقید یا خیر گفت: اعتقاد نداریم که قیمت خودرو 
در حال حاضر ناعادالنه است و »باید از مقدار فعلی هم باالتر« باشد.

روباه پیر پررو!
اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که نخست وزیر انگلیس در 
تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان خواستار آن شده است که 
بعــد از حصول توافق، رفتار منطقه ای ایران تغییر کند! وی مدعی 
شده: به روحانی گفتم که ما می خواهیم تغییر رفتار ایران در سوریه 

گفت: اوباما ادعا کرده که آمریکا می تواند با اســتفاده از توافق 
وین ایران را به تسلیم وا دارد.

گفتم: ولی جواب قاطعی شنید که آمریکا این آرزو را 
به گور می برد.

گفت: سه سال قبل هفته نامه آمریکایی ویکلی استاندارد نوشته 
بود همه رؤســای جمهور آمریکا در یک نقطه با امام خمینی)ره( 
اشــتراک نظر دارند و آن، این که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 

بکند«.
گفتم: روز عید فطر هم تأکید شد از اول انقالب تا امروز 
5 رئیس جمهور آمریکا که آرزوی تسلیم ایران را داشتند، 

یا مردند و یا در تاریخ گم شدند.
گفت: ولی اوباما می تواند بگوید، »می بینید که من زنده ام«!

گفتم: خب؛ اگر گفت در جواب می گوئیم؛ فرمول ما 
که اشکال ندارد، پس اگر خیال می کنی که زنده ای، برو 

گمشو!

شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی ها، متن توافق وین الزام آور شده 
و مفاد آن از سوی کشورمان پذیرفته شده تلقی می شود!

5- برخی از مسئوالن محترم کشورمان در اظهارنظرهای رسمی خود 
از قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل که قرار است امروز 
به تصویب برسد با عنوان »یک دستآورد«! یاد می کنند و از جمله اعالم 
می دارند با تصویب این قطعنامه اواًل؛ تمامی قطعنامه های قبلی شورای 
امنیت که علیه فعالیت هســته ای ایران صادر شده است لغو می شود و 
ثانیًا؛ این قطعنامه انجام تعهدات حریف در توافق وین را تضمین می کند 

و ... که در این باره باید گفت؛
الف: برخالف آنچه دوستان عزیزمان مطرح می کنند، قطعنامه های 
قبلی لغو نمی شــوند، بلکه مفاد آنها در قطعنامه اخیر شــورای امنیت 

جای گرفته و تجمیع می شود.
ب: جمهوری اســالمی ایران هیچ یک از قطعنامه های قبلی شورای 
امنیت ســازمان ملل را نپذیرفته و آنها را غیرقانونی اعالم کرده بود و 
برای اثبات نظر خود نیز دالیل و شــواهد محکم و مستندی داشت. اما 
قطعنامه اخیر را پذیرفته است بنابراین، برخالف تصور یا تلقی دوستانمان، 
قطعنامه های قبلی نه فقط لغو نمی شوند، بلکه با تجمیع در قطعنامه اخیر 
به قوت خود باقی خواهند ماند، با این تفاوت که تاکنون قطعنامه  های یاد 
شده را غیرقانونی می دانستیم ولی در حالت جدید بر قانونی! و الزم االجرا 

بودن آنها مهر تائید زده ایم!
ج: موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که قطعنامه های 
قبلی با اســتناد به ماده 41 آن علیه کشورمان تصویب شده بود، درباره 
کشــورهایی اســت که صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را بر هم زده 
و یا تهدیدی علیه آن محســوب می شوند. ســخن مستند و مستدل 
جمهوری اســالمی ایران برای اعالم غیرقانونی بودن قطعنامه های مورد 
اشــاره این بود که شورای امنیت ســازمان ملل بر اساس کدام سند یا 
شاهد و قرینه ای، فعالیت هسته ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت 
منطقه ای یا جهانی تلقی کرده است که صدور قطعنامه  های فصل هفتمی 

علیه کشورمان را توجیه قانونی کند؟!
و اکنون با تن دادن به قطعنامه فصل هفتمی اخیر- بی آن که بخواهیم 
و یا به آن توجه داشته باشیم- رسما پذیرفته و اعالم کرده ایم که برنامه 
هسته ای ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و منطقه ای است! چرا؟! 
پاسخ روشن است، زیرا صدور قطعنامه فصل هفتمی اخیر را پذیرفته ایم 
و موضوع فصل هفتم منشــور سازمان ملل متحد از ماده 39 تا 51 آن، 
درباره کشورهایی است که صلح و امنیت جهانی و منطقه ای را به خطر 

انداخته و یا تهدیدی علیه آن به حساب می آیند!
6- بند 11 از پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره 
فعالیت هسته ای ایران تصریح می کند در صورتی که یکی از طرف های 
برجام بر این اعتقاد باشد که تعهدات توافق وین و یا بخشی از آن اجرا 
نشده است، شــورای امنیت ملزم است ظرف 30 روز نظر اعالم شده را 
به رأی بگذارد تا چنانچه اقدام کشور یاد شده )بخوانید ایران( مصداق 
نقض تعهد تلقی شود، ادامه اجرای پاراگراف A از بند 7 این قطعنامه لغو 
شود. توضیح آن که موضوع پاراگراف یاد شده، لغو قطعنامه های قبلی 
شــورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران و بازگشت دوباره آنها است 
بنابراین مفهوم بند 11 این است که اگر یکی از 6 کشور گروه 1+5 اعتقاد 
داشــته باشد که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده و یا بخشی از آن را 
اجرا نکرده است، شــورای امنیت ظرف 30 روز ادامه لغو قطعنامه های 
قبلی را به رأی می گذارد و چنانچه ادامه لغو قطعنامه های پیشــین رأی 
نیاورد مطابق ماده 12 از قطعنامه پیشنهادی، تمامی تحریم های ناشی از 
قطعنامه های قبلی بدون نیاز به تصویب مجدد- در این نکته دقت کنید- 
باردیگر الزم االجرا خواهد شد. اکنون به موضوع بعدی که اوج موذی گری 

و خدعه حریف است توجه کنید!
7- نکته در خور توجه این که، در این رأی گیری نیازی به رأی اکثریت 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیست و از آنجا که 5 کشور عضو دائمی 
این شورا یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه دارای حق وتو 
هستند، فقط کافی است که یکی از آنها خواستار بازگشت قطعنامه های 
قبلی شود. در این صورت، حتی اگر همه اعضای دیگر شورای امنیت نیز 
نظر دیگری داشته و خواهان عدم بازگشت قطعنامه های قبلی باشند، نظر 
و خواست آنها نمی تواند مانع از بازگشت قطعنامه های قبلی باشد، چرا 
که خواســت و نظر همه آنها با همان یک رأی، یکی از 5 کشور یاد شده 

»وتو« و بی اثر خواهد شد.
به بیان دیگر بندهای 11 و 12 پیش نویس قطعنامه ای که قرار اســت 
امروز به تصویب برسد، تصمیم احتمالی - فقط احتمالی- چین و روسیه 
برای پیشگیری از بازگشت قطعنامه های قبلی را غیرقابل اجرا و بی اثر 
کرده است. زیرا بر فرض که یکی از دو کشور چین و یا روسیه بخواهند 
مانع از بازگشــت قطعنامه های قبلی شوند، در این صورت، اگر چه هر دو 
 Aکشور یاد شده دارای حق وتو هستند و می توانند خواستار ادامه بخش
از بند 7 یعنی ادامه لغو قطعنامه های قبلی و عدم بازگشــت دوباره آنها 
شوند ولی رأی منفی فقط یکی از سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس برای 
بی اثر کردن تصمیم آنها کافی است زیرا این سه کشور نیز دارای حق وتو 
هستند و رای منفی هر یک از آنها به بازگشت دوباره قطعنامه های یاد شده 

به مفهوم وتوی نظر سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
اکنون می توان این اظهارنظر اوباما را به ارزیابی نشست که با تلویحی 
نزدیک به تصریح دست چین و روسیه را در پیشگیری از اقدامات آمریکا 

علیه برنامه هسته ای ایران، کوتاه اعالم کرده بود.
8- پیش نویس قطعنامه  ای که قرار است امروز - و یا حداکثر چند روز 
دیگر- در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد، از سوی آمریکا تهیه 
و ارائه شده است و از آنجا که تصویب آن به دالیل یاد شده، می تواند ایران 
را با دشواری های فراوانی روبرو کند پیشنهاد می شود جمهوری اسالمی 
ایران از هم اکنون، مخالفت خود با پیش نویس مورد اشاره را رسما اعالم 
کرده و خواستار تغییر بخش هایی از متن پیش نویس- از جمله بندهای 

11 و 12، ضمیمهB و... آن- شود.
9- درباره متن ســند وین که با عنوان برجام از آن یاد می شود نیز 
گفتنی هایی هست که اصالح آن ضرورتی حیاتی دارد و در شماره های 
آینده به آن خواهیم پرداخت ولــی از آنجا که تصویب قطعنامه فصل 
هفتمی اخیر متن یاد شــده را قطعی و الزم االجرا خواهد کرد، انتظار 
می رود- و انتظار منطقی و فوری و حیاتی نیز هست- که جمهوری اسالمی 
ایران نظر نهایی خود درباره آن را به نتیجه بررسی های دقیق این سند از 
سوی مجلس شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی موکول کند و برای 
انجام این بررسی دقیق عالوه بر دو نهاد یاد شده، از حقوقدانان برجسته 

و صاحبنظران دیگر نیز به طور جدی دعوت به عمل آورد. 

فرمانــده کل ســپاه 
مورد  در  گفت:  پاسداران 
مذاکــرات  جمع بنــدی 
پیش نویس  و  هســته ای 
قطعنامه شــورای امنیت 

نگرانی هایی وجود دارد.
به گزارش فارس، سرلشکر 
محمدعلــی جعفری فرمانده 
کل سپاه پاسداران در حاشیه 
نمــاز عیــد ســعید فطر در 
درخصوص  تهــران،  مصالی 
موضوع مذاکرات هســته ای، 
با بیان اینکه نگرانی هایی در 
این زمینه وجود دارد، گفت: 
انشاءاهلل باید ببینیم نتیجه در 

عمل چه می شود.
وی کــه در کنــار آقای 
صالحی رئیس سازمان انرژی 

هســته ای نشسته بود، افزود: 
االن با ایشــان هــم همین 
صحبت ها را می کــردم و به 
خصوص در قطعنامه، نگرانی 
وجود دارد کــه امیدواریم به 

فضل خدا برطرف شود.
ه  ســپا کل  نــده  ما فر
خاطرنشــان کرد: انشــاءاهلل 
اســتقامت و پایداری در برابر 
نظام  دشــمنان،  زورگویــی 
اســتکبار و ســلطه بیشتر و 
محکم تر باشد و عزم مردم نیز 

راسخ تر شود.
سرلشــکر جعفری گفت: 
امیدواریم همدلی و همزبانی 
دولت و ملت کارها را بیشــتر 
جلو ببرد و سختی ها را پشت 

سر بگذاریم.

سرلشکر جعفری:

نگرانی هایی درباره جمع بندی مذاکرات 
و پیش نویس قطعنامه وجود دارد

با  آمریکا  رئیس جمهــور 
اشاره به توافق هسته ای گفت: 
ممکن است این رخداد دیگر 
در تمام زندگی ما پدید نیاید.

رئیس جمهور  اوباما«  »باراک 
آمریــکا در نطق هفتگی خود در 
اخیر  هســته ای  توافق  خصوص 
ایران و گــروه 1+5 گفت: بدون 
دســتیابی به ایــن توافق، هیچ 
محدودیتی بر برنامه اتمی ایران 

وجود نداشت.
اوباما افــزود: این یک توافق 
خوب اســت که نشــان می دهد 
دیپلماســی آمریــکا می تواند به 
تغییرات واقعــی و معناداری که 
کشور ما و جهان را امن تر می کند، 

دست یابد.
وی در ادامــه گفــت: توافق 
هسته ای با ایران بازرسی همیشگی 
از تأسیسات کلیدی هسته ای ایران 

به وجود می آورد.
تصریح  آمریکا  رئیس جمهور 
کــرد: با این توافق، ایران کاربری 
دو تأسیســات کلیدی هسته ای 

خود را تغییر می دهد.
اوبامــا مدعی شــد: ایران در 
حال حاضر مواد هســته ای کافی 
برای تولیــد 10 کالهک اتمی را 
در اختیار دارد. با این توافق، آنها 
98 درصد مواد هسته ای خود را 
به خارج از کشور منتقل خواهند 

کرد.
وی در ادامه گفت: ممکن است 
این رخداد دیگر در تمام زندگی ما 
پدید نیاید به همین دلیل همین 
االن ما قصد داریم این فرصت را 
به دســت گیریم و چراغ امید و 
آزادی آمریکا و حاکمیت و رهبری 

نسل های آینده را حفظ کنیم.
رئیس جمهــور آمریکا افزود: 
فرایند راستی آزمایی که طبق این 
توافق تعیین شده است، جامع و 

به صورت سرزده می باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، اوباما مدعی شد: اگر ایران 
را نقض کند، تحریم هایی  توافق 
که ما تحمیل کــرده بودیم و به 
فلج کردن اقتصــاد ایران کمک 

کــرد و حصــول ایــن توافق را 
امکان پذیر کــرد، بی درنگ علیه 

ایران بازمی گردد.
وی در ادامه ضمن ســرپوش 
گذاشــتن بر زیاده خواهی آمریکا 
بــه عنوان عامــل اصلی طوالنی 
شــدن مذاکرات مدعی شد: یک 
دلیل وجود دارد که این مذاکرات 
تا این حد طوالنی شــد. علت آن 
بود که ما از پذیرش یک توافق بد 

خودداری کردیم.
رئیــس جمهور آمریــکا در 
ادامه گفــت: تحریم چند جانبه 
تســلیحاتی برضد ایــران تا پنج 
سال دیگر همچنان پا برجا خواهد 
بــود و محدودیت ها بــر فناوری 
موشک های بالستیک این کشور 
هشت سال دیگر برضد این کشور 
باقی خواهد بود. به عالوه آمریکا 
تحریم های خــود درباره حمایت 
ایران از تروریســم و موشک های 
بالســتیک این کشور و نیز نقض 
حقوق بشــر را حفظ و همکاری 
با اسراییل را  امنیتی  بی ســابقه 

حفظ خواهد کرد.
اوباما افزود: امید من این است 
که ما با این توافق به گفتگو با ایران 

ادامه دهیم.
وی مدعی شد: ما همچنان با 
حمایت ایران از تروریسم و تامین 
مالی گروه های نیابتی خود نظیر 
حزب اهلل که اسرائیل و منطقه را 
تهدید می کند، مشکل داریم. ما 
بــا فعالیت های ایرانی ها در برهم 
زدن ثبات در جاهایی مانند یمن 
مشکل داریم. امید من این است 
که ما با ایــن توافق به گفتگو با 
ایران ادامه دهیم و به آنها توصیه 
کنیم رفتــار متفاوتی در منطقه 

داشته باشند.
درحالیکه خبرنگاران پرسش ها 
را از موضوع ایران به سمت سفر 
به کنیا و مسائل نژادی سوق داده 
بودند اوباما از خبرنگاران پرسید 
آیا تمام پرســش های مربوط به 
ایران مطرح شــده است؟ من از 
پاسخ دادن به پرسش های ایران 

لذت می برم!

اوباما: فرصت چنین توافقی در عمر ما 
دیگر پدید نمی آید

دستگاه عظیمی در درون 
رژیــم آل ســعود از وزارت 
خارجــه گرفته تــا وزارت 
اسالمی،  امور  وزارت  کشور، 
دفتر  و  اطالعاتی  ســرویس 
پادشاه عربستان خود را وقف 
فعالیت هــای تبلیغاتی علیه 

ایران کرده است.
به گــزارش جام نیوز، روزنامه 
تایمز«  »نیویــورک  آمریکایــی 
با عنوان »اســناد  در گزارشــی 
ویکی لیکــس نشــان می دهــد 
عربستان مسحور ایران شده است« 
نوشت: »اسناد فاش شده از وزارت 
خارجه رژیم آل ســعود نشــان 
می دهد این رژیم تقریبا مسحور 
ایران شده است و دیپلمات هایش 
در آفریقا، آسیا و اروپا فعالیت های 
ایران را بــا جزئیات ریز، زیر نظر 

می گیرند و نهادهای دولتی رده باال 
برای جلوگیری از گسترش تشیع 

تالش و توطئه چینی می کنند.«
این روزنامه نوشت: »این اسناد 
نشان می دهد دستگاه عظیمی در 
درون رژیم آل ســعود از وزارت 
خارجه و وزارت کشــور گرفته تا 
وزارت امور اســالمی، ســرویس 
اطالعاتی و دفتر پادشاه عربستان 
خود را وقف فعالیت های تبلیغی 
علیه ایران کرده است. در مواردی 
پادشــاه مستقیما دســتور قطع 
پخش شــبکه های ایرانی از روی 

ماهواره را داده است.«
 ترس آل سعود از نفوذ ایران و 
گسترش مذهب شیعه در بسیاری 
از این اســناد به وضوح پیداست. 
سفارت عربستان در تهران از اخبار 
مربوط به عربستان گزارش روزانه 

ارسال می کند و شبکه تلویزیونی 
فارســی زبان را با هــدف بهبود 
انداخته  چهره عربســتان به راه 
اســت. نگرانی آل سعود از تبدیل 
شدن بسیاری از مناطق از قبیل 
و  فیلیپین  تاجیکســتان،  چین، 
برخی کشورهای آفریقایی به مرکز 
صدور انقالب اسالمی باعث ایجاد 
برنامه های تبلیغاتــی و اقدامات 
عملی علیه ایران شده که سفرای 
عربستان باید از این کشورها مرتب 

گزارش ارسال کنند.
در  همچنیــن  ســعود   آل 
در  مســتقیم  دخالت  مــواردی 
جلوگیری از گسترش نفوذ ایران 
داشته اســت. از جمله، حذف و 
اختالل در شبکه ایرانی العالم از 
روی ماهواره عرب ســت تا مانع 
رسیدن ســیگنال این شبکه به 

بحرین و شرق عربستان که شیعه 
هستند، شــوند. همچنین زمانی 
که دانشگاه اســالمی بین المللی 
اســالم آباد از ســفیر ایران برای 
شرکت در مراسمی دعوت کرد، 
دیپلمات های ســعودی از طریق 
یکــی از اعضای هیئــت مدیره 
دانشگاه، جلسه ای ترتیب و رئیسی 
متمایــل به خود برگزیدند. طبق 
این اسناد، حتی کمک های انسانی 
نیز از توطئه عربســتان در امان 
نمانده است. وزیرخارجه عربستان 
در سال 2011 در کنار درخواست 
کمک بــرای قربانیان ســیل در 
تایلند، تأکید کرد؛ نتیجه این کار 
اثرگذاری مثبت بر روی مسلمانان 
تایلنــد و محدود کــردن دولت 
ایران و نفوذ تشیع در این کشور 

خواهد بود.

ویکی لیکس منتشر کرد

اسنادی جدید از توطئه های آل سعود علیه ایران

و یمن و تروریسم در منطقه را ببینیم!
او البتــه ابراز امیدواری کرده که ســفارت کشــورش در ایران 

بازگشایی شده و روابط دیپلماتیک بین دو کشور عادی شود.
در مقابل هم رئیس جمهور کشــورمان در آخرین پست توئیتر 
خود از تماس تلفنی نخست وزیر انگلیس و تبریک وی بابت توافق 
هســته ای خبر داده است! در پیام توئیتری رئیس جمهور روحانی 
آمده است: »هم اکنون در مکالمه تلفنی، نخست وزیر بریتانیا، دیوید 
کامرون ضمن تبریک توافق هســته ای بر نقش ســازنده  ایران در 
مذاکرات هسته ای تاکید کرد. همچنین اظهار عالقه به بازگشایی 
سفارت، توسعه روابط دو جانبه در چارچوب منافع دو کشور و احترام 

متقابل و ضرورت مبارزه با تروریسم در منطقه«
و البته توضیح داده نشــده که در مقابل زیاده خواهی کامرون و 
تعیین خط مشی وی برای سیاست خارجی کشورمان چه واکنش 

و پاسخی داده شده است؟
گفتنی است مطابق قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام 
راجع به روابط خارجی ایران و حمایت از گروه های آزاد ی بخش ملی 
نظیر حزب اهلل لبنان و جنبش انصاراهلل یمن، بر عهده رهبری است 
و گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر روباه پیر تغییری در سیاست های 

اصولی و قوانین آمره و الزم االجرای کشورمان ایجاد نمی کند.
همچنین کاهش روابط با انگلیس و تعطیلی سفارت آن کشور 
در ایران، براساس قانونی بوده که مجلس شورای اسالمی از تصویب 
خود گذرانده است و جناب رئیس جمهور که خوشبختانه حقوق دان 
هم هستند حتما اطالع دارند که ضرورت اجرای یک مصوبه قانونی 
و الزم االجرا نمی تواند با مکالمات تلفنی و مراودات توئیتری متوقف 

و یا حتی کم رنگ شود.
خوب بود رئیس جمهور محترم کشورمان به نخست وزیر انگلیس 
یادآوری می کرد که ســال ها پیش و با پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران، دورانی که بریتانیای صغیر با یک تماس تلفنی، شاه 
و وزیر و نخست وزیر جابه جا می کرد، به اتمام رسیده و دیگر هیچ 
مسئول انقالبی و با غیرتی التزامی به حرف شنوی از آن ها ندارد.

فابیوس می خواهد
هم از توبره بخورد و هم از آخور

وزیر خارجه بدنام فرانسه می گوید به دعوت محمد جواد ظریف 
به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانســه لــوران فابیوس اعالم کرد وزیر 
خارجه ایران از او برای سفر به تهران دعوت کرده است.

فابیوس می گوید: به او گفتم به ایران می روم پس خواهم رفت.
وی می افزاید: تجارت بســیار مهم اســت. تجارت موجب رشد 

اقتصادی می شود.
وی در عین حال خاطرنشــان کرد: »اما تصمیم راهبردی که 
رئیس جمهور )فرانســوا اوالند( و من بــرای حمایت از این توافق 
گرفتیم، به دالیل تجاری نبود. ما این تصمیم را به دالیل راهبردی 
گرفتیم، زیرا ما می خواســتیم از گسترش ســالح های هسته ای 
جلوگیری کنیم و می دانستیم که اگر به یک توافق محکم برسیم، 

می توانیم به این هدف خود برسیم.«
دعوت از فابیوس برای ســفر به ایران در حالی است که وی به 
نمایندگی از رژیم صهیونیستی و آل سعود، تندترین و منفی ترین 
مواضع را علیه ایران در مذاکرات منتهی به توافق ژنو و وین اتخاذ 
کرد و نقش پلیس بد را برای ضعیف کردن موضع ایران در مذاکرات 
اتخاذ کرد و از این جهت دعوت نامبرده به تهران، بد ســلیقگی و 

پاداش دادن به یک عنصری بدخواه علیه ملت ایران است.
دولت فرانســه به اعتبار القای ترس نســبت به توافق با ایران، 
میلیاردها دالر قرارداد فروش تســلیحات را به عنوان دستخوش با 

برخی رژیم های  مرتجع نظیر عربستان و امارات امضاء کرد.
یادآور می شــود پاییز و زمستان ســال 90 نیز که آمریکایی ها 
دور جدید عملیات روانی و تحریم ها علیه ملت ایران را کلید زدند، 
دولت فرانسه و برخی شــرکت های فرانسوی اولین همراهان این 

روند خصومت بودند.


