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* آن کسانی که در دولت اصالحات آن خسارت سنگین را در قرارداد 
گازی کرســنت به کشور زدند حق این اســت که امروز در دادگاه 
صالح محاکمه شــده و به مجازات برسند، حق مردم باید از گلوی 
رشــوه گیرندگان این قرارداد بیرون کشیده شود ولی متأسفانه این 

افراد در دولت آقای روحانی به آالف و الوف رسیدند.
قنبرپور
* واقعاً عجیب اســت اصالح طلبانی که پایه گذار فامیل ساالری به 
جای شایسته ســاالری در دولت بوده اند و در این کار خالف حد و 
مرز هم نمی شناختند امروز نگران وجود این پدیده در کشور شده اند!
0918---6405
* افرادی را می شناســیم که 8 سال با دولت مدعی تدبیر کشور را 
به ویرانه تبدیل کرده و تحویل دکتر رئیســی مظلوم داده اند و حاال 

طلبکار هم هستند! خدا نگذرد از آن ها؟!
0911---0084
* در گذشته کاسب دوره گردی در محل ما بود که مرغ می فروخت. 
یکی گفت این مرغ شــما 30 تومان قیمت دارد. فروشنده گفت نه 
نمی دهم 20 تومان قیمت دارد! باالخره نتوانســتند به او بفهمانند 
که 30 تومان بیشتر از 20 تومان است! حال حکایت کدخداپرستان 
داخلی ماست. آمریکا اعالم می کند که دستش در برابر ایران خالی 
اســت ولی اینها می گویند نه شــما قدرتمندید... با یک دکمه هم 

می توانید همه دار و ندار ایران را نابود کنید!
8902---0914 و 2842---0910

* بــه آنهایی که هنوز امیدشــان به آمریکا این شــیر بی یال و دم 
و اشــکم است و در عین حال از کیســه جمهوری اسالمی ارتزاق 
می کنند متذکر می شــوم غیرت به خرج دهند )البته اگر دارند( و 
صفحه 11 ستون ایران در رسانه های جهان را مطالعه کنند و ببینند 
که دشمنان این نظام و در رأس آنها غرب وحشی و آمریکا به آخر 
خط رســیده اند. قلم به مزدان روزنامه های زنجیره ای به خود آیند 
و دســت از وطن فروشی بردارند. به قول معروف جایی که عقاب پر 

بریزد، از پشه الغری چه خیزد!
شکیب
* چرا کاسبان برجام درباره خفت و خواری که توسط نیروی دریایی 
سپاه در آبهای آزاد دریای عمان به آمریکایی ها تحمیل شد سکوت 

کرده اند و چیزی نمی گویند؟
0916---4958
* روی آوردن آمریکایی هــا بــه داعــش و دزدان دریایی به خاطر 
این اســت که هیچ کشــوری حاضر به ریســک پذیری در اجرای 
دســتورهای آمریکا نیست و این موضوع عجز آمریکا و آمریکایی ها 

را نشان می دهد.
0994---8857
 * دســت و بــازوی دریادالن و ســربازان خلیج همیشــه فارس
پاسداران جان برکف را که قد و قامت ایران و ایرانی را تا کهکشان 

باال بردند و پوزه شیطان بزرگ را به خاک مالیدند می بوسم.
0912---5428
 * یک زمانی آمریکایی ها هواپیمای مســافربری ما را روی آب های

خلیج فارس ساقط می کردند ولی به یاری خداوند به اقتدار و قدرتی 
رسیده ایم که در دورترین نقاط دریا به صورت دشمن سیلی می زنیم.
0914---0811

* یک نماینده مجلس اخیراً در اظهاراتی عجیب گفته است: مردم 
از افزایش روزافزون تنش در رابطه با جهان ناراحت و کالفه هستند! 
نماینده حق نقد و اظهار نظر دارد اما حق نشر اکاذیب و تشویش افکار 
عمومی را ندارد. باید با چنین نمایندگانی برخورد شــود. کجا نظام 
ما در تعارض با جهان اســت. اگر منظورشان از جهان، آمریکا و سه 
کشور اروپایی است که آن ها از ابتدای انقالب اسالمی قصد براندازی 
این نظام را داشــته اند. شــما از تعامل ذلت بار 8 سال دولت قبل با 
این جهانخواران چه بهره ای برده اید که باز دعوت بر آن می کنید؟!
نیک نام

* دولت برخورد قاطع با واکسن نزده ها را شروع کند به خاطر سالمت 
جامعه نباید کوتاه بیاید. محدودیت برای کارمندان می تواند شروع 

این کار باشد.
0935---0220
* خدا را شــکر باران ایــن رحمت الهی باریــدن گرفته و همگی 
خوشــحال هســتیم. در این بین دولت و مردم به فکر شهروندانی 
باشند که با رسیدن فصل سرما به دلیل فشار تورم و گرانی زندگی 
ســختی دارند ولی آبروداری می کنند. مبادا با کوتاهی و بی توجهی 
به اقشار محروم جامعه نعمت و رحمت الهی به نقمت تبدیل شود.
0990---2914

* کارت عابر صادرات دارم. هر بار که از کارت استفاده می کنم دوبار 
پیام می آید. به بانک شــعبه تهرانســر مراجعه کردم گفتند چیزی 

نیست برای ما هم سه بار می آید!
نظری
* هر از چند گاه موجی از گرانی مردم بویژه قشر حقوق بگیر جامعه 
را تحت فشار قرار می دهد و زندگی را سخت می کند. از همه دلسوزان 
نظام در قدرت تقاضا داریم با هم اندیشــی مشکل گرانی و تورم را 

حل بکنند و آرامش را به جامعه برگردانند.
0938---6263

* حــدود 4 ماه قبل در جاده نکای مازنــدران در بیابان خودروی 
شــخصی ام واژگون شد. نه با کسی برخورد کرد نه به گاردریل و یا 
تیــر برقی و... حال امروز )1400/8/28( از دادگســتری نکا تماس 
گرفته انــد که باید 400 هزار تومان بابت تصادف به دولت پرداخت 
کنید! چرا؟! خودرو و خانواده ام آســیب دیده اند چرا باید خسارت 
به دولت بدهم! از دستگاه قضایی درخواست رسیدگی به این گونه 

دریافت ها را دارم.
احمدی- طلبه
* با شناختی که از جامعه دارم عرض می کنم خیلی از کسانی که 
برای طرح مسکن ثبت نام می کنند توان پرداخت اقساط تسهیالت 
بانکی آن را ندارند. پیشــنهادم این اســت که دولت مسکن دولتی 
ساخته و با کرایه پایین به افراد بی پناه اجاره بدهد. مبلغ اجاره هم 

ماهیانه توسط بانک از حقوق ثابت متقاضیان کسر شود.
0919---6270

»پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 22 تهران«
در پاسخ به مطلب مندرج در کیهان 1400/8/11 با عنوان »رسیدگی 
به وضعیت چند تعمیرگاه در خیابان هوانیروز به آگاهی می رســاند 
معبر مورد نظر عالوه بر اینکه توسط کارشناسان خدمات شهری و 
عوامل معبربان ناحیه بطور مســتمر بازدید و کنترل بعمل می آید، 
نســبت به تشکیل پرونده 7 باب مغازه در کمیسیون بند 20 جهت 
طرح در کمیســیون مربوطه و اخذ رأی بایسته اقدام گردیده است. 
لذا به محض صدور و ابالغ رأی از سوی کمیسیون بند 20 ماده 55 
قانون شهرداری ها، حسب رأی صادره اقدام الزم بعمل خواهد آمد. 
شایان ذکر است جهت ســاماندهی کامل تمامی واحدهای صنفی 
خدمات خودرویی فعال در این محور، حوزه محترم خدمات شهری 
و محیط زیست با محوریت اداره ساماندهی منطقه درصدد شناسایی 
 مکانی مناسب به منظور انتقال و متمرکز نمودن کلیه اصناف مذکور

می باشیم.«

رشدچشمگیرصادراتفرآوردهها
سّدتحریمهاینفتیراشکست

یک روزنامه اقتصادی اصالح طلب نوشــت: ســالح استراتژیک نفتی ایران در حال 
نقطه زنی است و خاکریز تحریم فرآورده های نفتی شکسته شده است.

دنیای اقتصاد در گزارشــی می نویســد: رکورد ارزش روزانه معامالت بورس انرژی 
1400 با داد و ستد 15۶ میلیون دالری شکسته شد که نشان می دهد ، این بازار نه تنها 
از ســد تحریم ها عبور کرده ، بلکه دشواری ها و هجمه های پیدا و پنهان اخیر هم خللی 
در عملکرد این بازار مالی ایجاد نکرده اســت؛ نکته بسیار مهمی  که در روزهای سخت 
تحریم ها مهم و حســاس بود و توان بورس انرژی در رقابت با بازارهای رقیب ، همچون 
بورس DME دبی را به رخ می کشد. نکته مهم دیگر این است که نسبت معامله عرضه ها 
در آبانماه تاکنون بیش از 37 درصد بوده که یکی از باالترین ارقام در تاریخ فعالیت بورس 
انرژی اســت و نشــان می دهد باتوجه به اینکه عرف عرضه در این بازار بیش از یک بار 
اســت ، احتمال معامله کاالهای ورودی به این بازار پس از سه مرتبه عرضه ، به نزدیکی 
100 درصد رســیده است؛ موفقیتی که برگ زرین و تاریخی بورس انرژی در رقابت با 
کشورهای نفت خیز منطقه و بورس های مطرح دنیاست. این نسبت معامالتی که برای 
اهل فن آشــنا و قابل اتکاســت ، نشان می دهد حتی تیغ تحریم ها در برابر بورس انرژی 
کند شــده و سالح استراتژیک ایران در بازارهای جهانی فرآورده ها از برد و دقت بسیار 
زیادی برخوردار شده است. به جرات باید گفت ، موفقیت بورس انرژی با افزایش حجم 
و ارزش معامــالت و رونــق ابزارهای مالی نوین در حوزه صادرات ، جزو منافع ملی تمام 
افراد کشورمان است؛ زیرا افزایش ارزآوری ، تعدیل نرخ ارز ، کاهش شدت مصرف انرژی 
و دریافت منافع مالی حاصل از صرفه جویی حامل های انرژی ، همگی مواردی است که 

پتانسیل اجرای آنها در این بازار رسمی  وجود دارد.
معامله 1۹2 هزار تن نفتا در بورس انرژی موجب شد تا یک روز جذاب رقم بخورد. 
این معامالت که ارزشی بالغ بر 3 هزار و 735 میلیارد تومان داشت ، به سه گروه کاالیی 
نفتای کامل ، سبک و میانی تقسیم می شود. 1۶0 هزار تن از این رقم عرضه پاالیشگاه 
ســتاره خلیج  فارس و 32 هزار تن آن عرضه نفتای پاالیشــگاه الوان بود که همگی در 

رینگ بین الملل عرضه شدند و مورد داد و ستد قرار گرفتند.
در صورت استمرار این نســبت معامالتی ، رشد عرضه ها سکوی پرش قدرتمندی 
برای افزایش حجم و ارزش معامالت خواهد بود. به عنوان نمونه مشخص ، نسبت معامله 
به عرضه بورس انرژی در مهرماه 30/85 درصد بوده که در آبان به 37 درصد رســیده 
و نشــان می دهد اوضاع معامالتی در آبان ماه به رغم بسیاری از هجمه های واردشده به 
بورس انرژی ، بهبود جدی داشــته اســت. حجم تقاضا نیز افزایش داشته است. در کل 
می توان گفت ، اوضاع بورس انرژی از مســیر توان بازاریابی ، فروش و صادرات فرآورده ها 

و حامل های انرژی جذاب ارزیابی می شود.
نسبت معامالت برای اهل فن در بازارهای رسمی  فرآورده ها در اقصی نقاط جهان 
اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نشان می دهد زیر پوست این بازار چه می گذرد. وقتی نسبت 
معامالتی در یک بازار بیش از 33 درصد باشد ، به این معنی است که یک فرآورده مشخص 
 با هدف صادرات وقتی سه بار مورد عرضه قرار بگیرد ، امکان معامله آن بیش از ۹0 درصد
و حتــی بیــش از ۹5 درصد خواهد بود. حال در شــرایطی که طی آبان ماه نســبت 
معامالت فرآورده ها به بیش از 33 درصد رسیده و رقم 37 درصدی را ثبت کرده است ، 
 می توان عنوان کرد که احتمال معامله محصول در سه عرضه ، در حال نزدیک شدن به
100 درصد است؛ نکته ای که به وضوح نشان می دهد بورس انرژی از سّد تحریم ها عبور 
کرده و رخدادهای پیدا و پنهان روزهای اخیر نه تنها خللی در عملکرد این بازار رسمی 

 ایجاد نکرده ، بلکه یکی از موفقیت های تاریخی این بازار را رقم زده است.
افزایشصادراتنفتی

وغنیسازی60درصدآمریکارامنفعلکرد
زمزمه محافل آمریکایی درباره پیشنهاد طرحی برای توافق موقت هسته ای با ایران، 
نشان می دهد اقدامات هماهنگ دولت و مجلس حرکت در مسیری درست بوده است.

پایگاه خبری اکســیوس به نقل از سه منبع آمریکایی و صهیونیست نوشت جیک 
ســالیوان مشــاور امنیت ملی دولت بایدن در دیدار با همتای اسرائیلی خود ایده توافق 
موقت با ایران برای خرید زمان بیش تر برای مذاکرات هسته ای را مطرح کرده است. به 
گفته منابع اکسیوس، این ایده فقط یک توافق اولیه است و دولت بایدن همچنان اصرار 

دارد که توافق هسته ای سال 2015 به طور کامل احیا شود.
اکسیوس می افزاید، در هفته های اخیر، سالیوان ایده توافق موقت را در حین بحث 
درباره گام های بعدی درمورد پرونده هسته ای ایران با همتای اسرائیلی خود مطرح کرد. 
دو منبع آمریکایی که از این ماجرا مطلعند، می گویند که در یک جلسه طوفان فکری، 

سالیوان ایده ای که یکی از متحدان اروپایی آمریکا مطرح کرده بود، را منتقل کرد.
منطق توافق موقت این اســت که پیشرفت های هسته ای ایران، تهران را به سطح 

غنی سازی اورانیوم مورد نیاز برای یک سالح هسته ای نزدیک کرده است.
به گفته منابع آمریکایی، ایده این بود که در ازای توقف ایران )مثاًل توقف غنی سازی 
۶0 درصدی اورانیوم(، ایاالت متحده و متحدانش می توانند برخی از سرمایه های مسدود 

شده ایران را آزاد کنند یا معافیت های تحریمی برای کاالهای بشردوستانه ارائه کنند.
یک مقام اسرائیلی گفت: هوالتا به سالیوان گفت که فکر می کند این ایده خوبی نیست 
و بر نگرانی اسرائیل مبنی بر تبدیل شدن هرگونه توافق موقت به یک توافق دائمی که به 
ایران اجازه می دهد زیرساخت های هسته ای و ذخایر اورانیوم خود را حفظ کند، تاکید کرد.

یادآور می شود در پی تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس به دولت سابق )روحانی( 
موظف به لغو برخی محدودیت ها و تعلیق های هسته ای و از سرگیری فعالیت ها شد، به 
نحوی که کشــورمان غنی سازی را به سطح 20 درصد و ۶0 درصد رساند، به کارگیری 
ســانتریفیوژهای پیشرفته را در پیش گرفت. زمزمه پیشنهاد جدید آمریکایی ها درباره 
تعلیق غنی ســازی ۶0 درصد در ازای دسترســی ایران به بخشی از دارایی های مسدود 
شده اش در حالی است که دولت آمریکا پیش از این در قبال سیاست منفعالنه و تعلیق 
و انتظار در دولت سابق، بی اعتنایی پیشه کرده بود و حتی اجازه نداد تروئیکای اروپایی 
کانال های بی مایه ای مانند SPV و اینستکس را حتی برای مبادالت بشردوستانه و غذا 
و دارو راه اندازی کنند. اما اکنون که جدیت ایران در توقف تعلیق ها و گســترش برنامه 
هسته ای را دیده، پیشنهادی - ولو فریبکارانه- را زمزمه می کند. هر چند که طرف ایرانی 
هوشیار است و اجازه نمی دهد آمریکا به صرف آزادسازی چند میلیارد دالر از اموال بلوکه،  
و بدون لغو مؤثر تحریم های اصلی و ارائه تضمین کافی برای عدم تکرار عهدشکنی، مجدداً 
عضو برجام شود و به مکانیسم ماشه برای احیای خودکار تحریم ها دسترسی پیدا کند.

شایان ذکر است دولت رئیسی به تازگی در حالی که مقامات آمریکا به حفظ همه 
تحریم ها پیش از انجام مذاکرات و توافق جدید تأکید دارند، توانست 3/5 میلیارد دالر 
از دارایی های خود را به کشــور برگردانــد و عماًل به تحریم ها بی محلی کند. همچنین 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی در چند ماه رشد چشمگیری پیدا کرده که دهن کجی 

به تحریم های نفتی آمریکاست.
شاهکارهایدولتتدبیر

ازگرانیبنزینتاارز4200تومانی!
عضو تیم مشاوران رسانه ای دولت سابق مدعی شد، دولت روحانی با افزایش قیمت 
بنزین در سال ۹8 کاری کارستان کرده و اگر این اتفاق نیفتاده بود، دولت رئیسی باید 

روزانه 200 میلیارد تومان یارانه بیشتر می داد.
روزنامه اعتماد در یادداشــتی به قلم »محمد-م« و با عنوان »لوح شــجاعت برای 
رئیسی« نوشت: رئیس جمهور در 100 روزگی دولتش در برابر یک تصمیم سخت دیگر 
قرار گرفته اســت. حذف ارز 4200 تومانی و پذیرفتن ارز تک نرخی اکثریت بزرگی از 
اقتصاددانــان با آن موافقند. چه طرفــداران اقتصاد بازار و چه اقتصادیون نهادگرا. گروه 
اول از روز نخســت هــم با ارز چند نرخی به خصوص از نــوع 4200 تومانی اش مخالف 
بوده اند و گروه دوم که بنا به مالحظه فســاد و ســودجویی با آن سر ستیز دارند. تک و 
توک اقتصاددان هایی هم هســتند که حذف ارز 4200 تومانی را به معنای انفجار تورم 

می دانند و از پیامدهای اقتصادی اش بیمناکند.
برخی سیاسیون هم نگرانی های دیگری دارند. گویا رئیس جمهور استدالل کسانی 
را کــه بــر حذف دالر 4200 تومانی رای داده اند، پســندیده و همان را در الیحه ای به 
مجلس فرســتاده است. مجلس شورای اسالمی پریروز نه به دوفوریتش رای داد، نه به 
یک فوریتش. پیام این رای مشــخص بود: بازگرداندن توپ حذف دالر4200 تومانی به 
زمین دولت. رئیسی پیش از این می توانست قضیه را در نشست سران سه قوه تمام کند 
و کارش به منت مجلس نرســد اما چنین نکرد. اینکه نگران بود سران قوا هم حاضر به 
همراهی نشوند یا دلیل دیگری داشت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درجه اول اهمیت 
این است که رئیسی از هزینه عواقب حذف ارز ترجیحی شدیدا نگران است و نمی خواهد 
بــه تنهایی هزینه اش را بپــردازد. روحانی با همه انتقادهایی کــه در مدیریت افزایش 
 قیمت بنزین به او وارد اســت، یک تصمیم سخت گرفت. اگر او قیمت بنزین را لیتری

2000 تومــان افزایش نداده بود، االن دولت رئیســی بایــد روزانه 200 میلیارد تومان 
)100میلیون لیتر مصرف روزانه ضرب در 2000 تومان افزایش قیمت هرلیتر( بیش تر 
سوبسید می داد و این یعنی بار سنگین هزینه ۶000 میلیارد تومانی در ماه. حذف ارز 
4200 تومانی قطعا آثار اقتصادی اش از افزایش قیمت بنزین توسط روحانی باالتر است 
و به نظر می رســد به همین دلیل رئیسی نمی خواهد بی گدار به آب بزند و شاهد تورم 

افسارگسیخته ای باشد که بر دهک های پایین جامعه تحمیل می شود. 
با این همه رئیســی اگر »مرگ یک بار، شیون یک بار« را بپذیرد و چنین تصمیم 
بزرگی بگیرد، متهورترین رئیس دولت بعد از انقالب خواهد بود و این اقدام را در کارنامه اش 
ثبت خواهد کرد. همراه بودن مجلس و نهادهای حاکمیتی با رئیســی حتما به او قوت 
قلب خواهد داد که در مواجهه با این ریســک بزرگ کم نیاورد، اما نقش مشــاورانی که 
ممکن است هر لحظه نقاشی پوپولیسم را در برابر دیدگان او بگیرند و به ریاست دولت 
چهاردهم هم امیدوارش کنند، می تواند پوست خربزه ای برای لغزیدن و شبیه شدن به 
رؤسای دولت های قبلی باشد«. نوشابه باز کردن این همکار رسانه ای دفتر رئیس جمهور 
سابق برای دولت روحانی درباره قیمت بنزین، در حالی است که وزارت نفت دولت سابق 
به مدت 4 ســال، ســهمیه بندی بنزین را حذف کرد و قیمت را هم ثابت نگه داشت که 
فقط خروجی آن در قالب افزایش مصرف و قاچاق به نوشته دو سال قبل روزنامه دولتی 
ایران، بالغ بر 144 هزار میلیارد تومان بوده است، و این البته غیر از درآمدهایی است که 
می توانست به واسطه افزایش تدریجی قیمت ساالنه برای دولت به ارمغان بیاورد و الزم 

نباشد که ناگهان در یک شب، نرخ بنزین را سه برابر کند!!
مصیبت ارز 4200 تومانی، هم داستان غمبارتری است. فقط در 2 ماه اول پس از این 

تصمیم )فروردین تا خرداد و تیر ۹7( بالغ بر 18 میلیارد دالر ارز دولتی به کام رانت خواران 
ریخته شــد و در مجموع ظرف 3 سال حدود ۶0 میلیارد دالر ارز دولتی پرداخت شده 
اما بخش مهمی از آن در خدمت تامین کاالهای اساسی )به قیمت یارانه ای( قرار نگرفته 
است. رانت ایجاد شده در این عرصه نیز بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود.

حاال هم بحث حذف ارز 4200 تومانی بحث غلط اندازی است. فارغ از تعیین قیمت 
درست و واقعی ارز، مسئولیت اصلی دولتمردان، شفاف  سازی سازوکار عرضه دولتی )برای 
تامین کاالی اساسی( و مراقبت برای هزینه شدن ارزهای دولتی در همین عرصه است. 
متاسفانه دولت روحانی ضمن ۶-5 سال فرصت سوزی، راه اندازی سامانه جامع تجارت و 
سامانه های اطالعاتی مشابه را عملی نکرد و بنابراین سرنوشت ارزها از هنگام واگذاری تا 
محل هزینه و بازگشت آن در قالب واردات، معلوم نشد. مطابق آنچه گفته شد، حکایت 
واگذاری ســردرگم ارز دولتی با قیمت پایین، حکایت انداختن ســنگ در یک چاه در 
کســری از ثانیه و بیرون آوردن آن با زحمت فراوان اســت؛ که دولت رئیسی باید انجام 
دهد. مدال کذایی شجاعت )بخوانید تهور و بی منطقی( را هم باید برای همان دولتمردی 
باقی گذاشت که خودش صبح جمعه باخبر شد بنزین هزار تومانی، 3 هزار تومان شده 
 و یا در یک جمله یک کارشناســی و کدخدامنشــانه، نرخ من درآوردی 4200 تومانی

با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطالعات و... را برای ارز تصویب می کرد.
بدونتضمینگرفتنازآمریکا

برجامقابلاحیانیست
تضمین آمریکا و غرب برای احیای برجام، باید فراتر از تضمین کاغذی باشد.

روزنامه ایران ضمن مرور بدعهدی های طرف غربی پس از اجرای برجام می نویسد: 
ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض 
توافق از سوی طرف آمریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف 
غربی آزادسازی ماهانه 700 میلیون دالر از دارایی های ایران در خارج از کشور بود که 
این امر با بهانه های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت های زیادی منابع آزاد شده 
در حســاب های ایران در کشــورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود چرا که آمریکا مجوز 

خدمات الزم برای جابه جایی و استفاده آنها را صادر نمی کرد.
مسیر نقض عهد در توافق برجام نیز با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. آمریکا علی رغم 
تعهد به توقف تحریم های کنگره علیه ایران که در متن توافق هسته ای به صراحت قید 
شده، به بهانه پاورقی های 14 و 1۶ از توقف کامل آنها خودداری کرد و با ارائه دستورالعمل 
بسیار سختگیرانه وزارت خزانه داری، عماًل ریسک همکاری بانکی با ایران را در سطح باال 

حفظ کرد و در نتیجه بانک های بزرگ از ایران دوری کردند.
همچنین قانون تحریم ایران )آیســا 1۹۹۶(  در سال 201۶ پایان پیدا کرد. آمریکا 
طبق برجام و نیز صحبت هایی که در زمان مذاکرات انجام داده بود، نباید این قانون را 
مجدداً تصویب می کرد. اما کنگره آمریکا برای جلوگیری از تضعیف ساختار تحریم های 
ثانویه این قانون را مجدداً برای 10 سال تصویب کردند و اوباما علی رغم تعهد به مقابله 

با این حرکت، این مصوبه را وتو نکرد.
دولت اوباما عالوه بر تصویب مجدد قانون آیسا، تصویب قانون درباره معافیت ویزا، 
مصــادره دارایی های بانک مرکزی و افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم را نیز 
در کارنامه نقض عهد خود دارد. ترامپ نیز که پس از اوباما به کرسی قدرت در آمریکا 

رسید، مسیر نقض عهد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
در نهایت نیز ترامپ در اردیبهشــت ۹7 از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام 
ضربه ای اساســی به توافق هســته ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق 
اندک اعتبار باقی مانده برای توافق در فضای اقتصادی بین الملل را از بین برد و بهره مندی 

اقتصادی ایران از توافق هسته ای را به صفر رساند.
بر اساس این تجربه ، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه 
فوق شود، کاماًل منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت 
کند و تعهداتی را اجرا کند که بر اساس تجربه اش می داند طرف مقابل حاضر به انجام 
تعهداتش نیست. از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کاهش 

یابد، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است. 
 مســئله بعدی که پاســخ به آن بســیار اهمیــت دارد، چگونگی اعتباربخشــی 
به یک تضمین اســت. عمده پیشــنهادها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان 
گفت که مهم ترین آنها تبدیل شدن توافق هسته ای به یک معاهده )Treaty( در کنگره 
آمریکا است. هرچند که آمریکا از ارائه هرگونه تضمین تاکنون خودداری کرده و حتی 
طبق اخبار منتشــر شده از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری 
کرده اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی 

به تنهایی نمی تواند اعتبار کافی را برای ایران ایجاد کند.
تضمیــن باید بتواند مانع رفتار ناهنجار آمریــکا و اروپا از طریق ایجاد هزینه برای 

آنها شود. 
برای همین الزم است مکانیزمی شامل اقدامات عینی و روی زمین به عنوان پشتوانه 
تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند. در توافق های بین المللی اصلی ترین ضمانت اجرا، 
»اقدام متقابل« است. یعنی اگر هر یک از طرف های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، 
طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود ســر باز می زند. حفظ توازن در اجرای تعهدات 

یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آن است. 
درخواســت ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک 
همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و ضروری است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

آنچــه از مواضع آمریکایی ها و غربی هــا و همچنین مقامات جمهوری 
اسالمی تاکنون آشکار شده این است که برای غربی ها »مذاکرات هسته ای به 
دلیل سیاسی« و برای ایران »نتایج بعد از مذاکرات وین به دالیل اقتصادی« 
مهم است. بر همین اســاس آمریکایی ها فریبکارانه اصرار دارند همچنان از 
عبارت »مذاکرات هســته ای« استفاده کنند اما مقامات ایرانی این عبارت را 
»غلط انداز« می دانند و معتقدند در برجام هر بده و بســتانی که الزم بوده، 
انجام و مذاکرات هســته ای با امضاء برجام تمام شده است و در وین فقط بر 
»مذاکرات برای لغو تحریم ها« تکیه خواهند کرد. بر این اساس آنچه اکنون قرار 
اســت 8 آذر در وین رخ دهد تحمیل توافقات صورت گرفته با دولت روحانی 
در شش دور مذاکره قبلی نیست، بلکه همان طور که معاون وزیر خارجه ایران 
 از عبارت »آغاز مذاکرات برای لغو تحریم ها« اســتفاده کرده و نه از عبارت 
»ازسرگیری مذاکرات قبلی هســته ای«، ایران به دنبال بازگشت آمریکا به 
برجام نیست، بلکه به دنبال مذاکرات در چارچوب جدید برای اجرای توافق 
 قبلی )برجام( است! حال چرا برای ایران نتایج بعد از مذاکرات وین مهم است 

و لغو تحریم ها و تضمین بایدن را طلب می کند؟ به دالیل فراوان از جمله:
1- عالوه بر فریبکاری ذاتی آمریکا بــا تمام دنیا از جمله ایران در طول 
سال های متمادی گذشــته، اکنون با توجه به تشدید تحریم ها با بدعهدی 
دولت دموکرات اوباما و پاره کردن برجام توسط دولت جمهوری خواه ترامپ و 
خروج از آن، واقعیت این است که در آمریکا تا توافقنامه ای در سنا به معاهده 
تبدیل نشود و به صدور فرمان اجرایی وابسته باشد، قابل اتکا نخواهد بود و 
رئیس جمهور آمریکا و یا جانشین بعدی او می توانند از تعهدات خود سر باز 
بزنند. ترامپ با اینکه به اقدامات غیرمنتظره مشــهور بود، در زمان خروج از 
توافقنامه ها، خــارج از چارچوب اختیارات خود عمل نکرد. لذا بایدن اختیار 

ندارد و نمی تواند تعهدی درباره سیاست رئیس جمهور آینده آمریکا بدهد.
2- نکته مهم که اکنون ذهن خود مقامات آمریکایی را نیز مشغول کرده، 
فراتر از نقض یک توافقنامه بین المللی است و آمریکایی ها نگران نقض قانون 
اساسی هستند! نگران اند که اگر ترامپ در انتخابات آینده نامزد و پیروز شود، 
با توجه به حمله طرفداران او به ساختمان کنگره، آمریکا با بحران نقض قانون 
اساسی روبه رو خواهد شد، چه برسد به نقض مجدد برجام و معاهدات با دیگر 
کشورها! این موضوع محدود به نگرانی های ایران هم نیست تا جایی که حتی 
بر اجالس رم نیز سایه انداخته بود و بیست اقتصاد بزرگ جهان با یک سؤال 
درباره پارادوکس بزرگ آمریکا رو به رو شدند که »چه کسی برای سران جهان 
تضمین می کند که اقدامات ترامپ توسط جانشین بایدن تکرار نخواهد شد«! 
الجزیره تأکید می کند »کسانی که در اجالس رم برای این سؤال پاسخ مناسبی 
در ســخنان بایدن پیدا نکردند، تأکید دارند برای اینکه هر توافقنامه ای در 
آمریکا به یک معاهده غیر قابل ابطال تبدیل شود، باید در سنا تصویب شود 
و چنین احتمالی هم به ویژه با توجه به اختالفات شدید سیاسی داخل آمریکا 

بسیار بعید است«!
3- بایدن حتی حاضر نیست تحریم ها را در دوره خود لغو کند چه برسد 
 که بخواهد تعهد بدهد بعد از او تحریم ها برنخواهد گشــت! بر همین اساس 
وزیر خارجه ایران که دست بایدن را خوانده که می خواهد تحریم های ترامپ را 
ادامه دهد، گفته »اصاًل نیازی به این همه مذاکرات نیست، اگر جدیت و صداقت 
الزم در برگشت به برجام را دارید، کافی است همین فردا یک فرمان اجرایی 

صادر و تحریم ها را لغو کنید!«.
4- رهبــران حزب جمهوری خواه صراحتاً می گویند »هرگونه توافقی که 
دولت بایدن با ایران امضا کند در همان ابتدا، زمانی که جمهوری خواهان دوباره 
کنترل کنگره را به دست بگیرند باید آن توافق را مرده دانست«! عالوه بر تهدید 
جمهوری خواهان، خود دموکرات ها و مقام های دولت بایدن نیز اذعان می کنند 
که »ممکن است دولت بعدی آمریکا دوباره از برجام خارج شود«! و به همین 
دلیل حاضر نیســتند برای ماندگاری توافق هسته ای به ایران تضمین دهند! 
از ســوی دیگر با توجه به زنگ خطر پیروزی اخیر نامزد جمهوری خواهان در 
انتخابات ایالت ویرجینیا برای دموکرات ها و همچنین کشمکش بین دو جریان 
ترقی خواه و میانه رو در حزب دموکرات، شکست احتمالی این حزب در انتخابات 
میان دوره ای ســال 2022 قابل پیش بینی است و در این صورت بایدن دیگر 

نخواهد توانست هیچ موفقیتی در انتخابات دوره بعد به دست آورد.
5- این وضعیت در حالی است که طرف های اروپایی نیز از اجرای تعهدات 
یازده گانه خود سر باز زده اند و در عمل اعتراف می کنند از بیم تحریم های آمریکا 

قادر نیستند که به این تعهدات عمل نمایند.
6- خطر مهم تری که وجود دارد اســتفاده آمریکا از مکانیسم ماشه با 
ادعای نقض برجام از ســوی ایران، با برگشت به برجام، حتی در صورت لغو 

بخشی از تحریم ها است!
7- یکی دیگــر از دالیلی که نباید مذاکرات جدید از »بن بســت ها و 
 قهوه خانه وین« شــروع شود این است که شش دور مذاکرات قبلی بر مبنای 
 »برجام خوانده نشده« و »تعلیق تحریم ها با وجود مکانیسم ماشه« صورت گرفته بود 
)همان گونه که محمدجواد ظریف قباًل وجود این عبارت را تکذیب می کرد اما 
اخیراً با اذعان به آن، از وجود آن در برجام اظهار بی اطالعی کرد!(، اما اکنون 
قرار است مذاکرات بر مبنای »برجام خوانده شده« و »لغو تحریم ها با تضمین 

عدم بازگشت آنها« صورت گیرد.
8- برای اطالع و اطمینان برخی از داخلی هایی که برجام با دستاورد هیچ 
و خسارت محض را به ارث گذاشته اند و اکنون کاسه داغ تر از آش شده اند که 
اگر برجام احیا نشود، چه خواهد شد؟! باید گفت یکی از دالیل اصلی عدم آغاز 
مذاکرات وین از نقطه پایان دور ششم نیز این است که مرحوم هاشمی اطمینان 
داده بود که »جان کری به ظریف قول داد کارها را درســت کند«، اما ظریف 
بعد از آن در اعتراِف »نوشــدارو بعد از مرگ سهراب« گفت »اشتباه کردم به 
حرف کری اعتماد کردم«! حال چگونه انتظار دارند دولت سیزدهم باز به همان 
دولت دموکراتی که جان کری و بایدن عضوش بوده و هستند، اعتماد کند؟! این 
جماعت چنان از خدشه دار شدن عزت ملت ایران در صورت احیا نشدن برجام 
سخن می گویند گویی که برجام در دولت آنها با بی اعتباری پاسپورت ایرانی، 
صف های مرغ و گوشت با کد ملی، تبدیل شدن یارانه ها به بسته های حمایتی 
 و معیشتی، افزایش 300 درصدی قیمت مایحتاج روزمره، افزایش 170 درصدی
قیمت مسکن و رؤیایی شدن خانه دار شــدن، تورم 58 درصدی و... و ثبت 

باالترین شاخص فالکت در طول تاریخ ایران، عزت مردم را حفظ کرده بود؟!
9- حال که به گفته عضو  اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن و همچنین 
جوزف سرینسیونی مشاور بلینکن، »بایدن بدون تصویب کنگره اختیاری برای 
لغو همه تحریم ها و دادن چنین تعهدی ندارد و این غیرممکن است«، پس بایدن 
و تیم او فریبکارانه ادعای داشتن حسن نیت نکنند چراکه هرگونه مذاکره ای 
بدون لغو تحریم ها و دادن تضمین آمریکا نیز »غیرممکن« است و دولت جدید 
ایران هم از سوی ملت ایران اختیاری برای مذاکره بدون لغو تحریم ها و دادن 
تضمین بایدن ندارد و در صورت طوالنی شدن مذاکرات تنها راه برای دولت 

ایران »واکنش سریع دیپلماتیک« خواهد بود.
10- محافل رســانه ای غربی صرفاً با برجسته کردن شعار بایدن مبنی بر 
بازگشت به دیپلماسی و برجام سعی می کنند تهران را مسئول بن بست برجام 
معرفی کنند در حالی که بدون اجرای مفاد برجام و شروط تهران، بدون تردید 
محدودیت در برنامه هسته ای ایران و تعهدات برجامی ایران »جنبه عینی« 
و لغــو تحریم ها و تعهدات برجامی آمریکا همچنان »جنبه فرضی و کاغذی« 

خواهند داشت!
11- همه این موارد مشــتی نمونه خروار است که نشان از نمایشی بودن 
گزینه دیپلماســی آمریکایی ها به دلیل ناتوانی از گزینه نظامی آنها دارد! و 
موجب شــده تا تهران به نیت واقعی غربی ها نگاه تردیدآمیزی داشته باشد. 
تحریم های پهپادی و تمدید حالت فوق العاده از سوی بایدن برای ادامه تحریم ها 
نیز به خوبی نشان داد که بایدن اراده ای برای لغو تحریم ها و عمل به تعهدات 
خود در برجام ندارد چراکه طرف غربی احســاس می کند با گرفتن امتیازات 
مهمی ذیل توافقنامه برجام دغدغه های آنها درباره برنامه های هسته ای رفع 
شــده و اکنون می خواهند از طریق برگشت آمریکا به برجام اوالً از دور زدن 
و خنثی  سازی تحریم ها جلوگیری کنند و ثانیاً وارد موضوعات دیگر از جمله 

مسائل منطقه ای شوند!
12- اینکه از هم اکنون توجه و تمرکز دولت سیزدهم پیش از اینکه بر لغو 
تحریم ها باشد، بر خنثی  سازی تحریم هاست! نشان می دهد دولت به درستی 
سیاست های فریبکارانه آمریکا را تشــخیص داده و دست بایدن را خوانده 
اســت. لذا با توجه به سیاســت جدید جمهوری اسالمی مبنی بر گسترش 
روابط و مناسبات با کشورهای منطقه و همسایه و دوست ، شکست سناریوی 
آمریکایی ها در وین از هم اکنون قابل پیش بینی است؛ اما آن گونه که رهبری 
قباًل به دولت روحانــی تذکر داده بودند که »بنا را بر این بگذارید که آمریکا 
تحریم ها را حاال، حاالها لغو نمی کند«، تنها تضمین معتبر بایدن ارائه الیحه 
برجام به کنگره و تصویب آن در سنا است و ملت ایران نباید بیش از این معطل 
لغو تحریم ها بمانند و مجدداً اســیر فضا سازی های یک جریان معلوم الحال و 

درعین حال مجهول الهویه شوند!
13- در حاشــیه اجالس ُرم مکرون در پاسخ به اظهارات و لبخند بایدن 
درخصوص خیانت کاخ ســفید در فروش زیردریایی ها به اسپانیا، یک جمله 
زیرکانه ای به او گفت که بهتر است هم خود غربی ها همان را مبنای مذاکرات 
 با ایران و هم غرب پرســتان داخلی آن را مبنای مواضع و تحلیل هایشــان 

قرار دهند و آن اینکه »اظهارات خوب است، اما شواهد و نتایج بهترند«!

عبارت »فریبکارانه و غلط انداز« 
مذاكرات هسته ای!

دكتر محمدحسین محترم

صفحه 2
شنبه 2۹ آبان ۱۴۰۰
۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۳ - شماره 22۸۹۳

در گفت وگوی تلفنی همتای لهستانی 

امیرعبداللهیان: هدف ایران از حضور در مذاكرات وین
 لغو تحریم هاست

خطیب زاده: 

امضای رئیس جمهور آمریکا قابل اتکا نیست

وزیر امور خارجه، هدف مشارکت 
فعال ایران در مذاکرات وین را لغو 

تحریم ها خواند.
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حســین 
خارجه کشورمان و زبیگنیو رائو، وزیر امور 
خارجه لهستان پنجشنبه هفته گذشته در 
یک گفت وگوی تلفنی درخصوص وضعیت 
روابــط دوجانبه، تحــوالت منطقه ای و 
بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

امیرعبداللهیان هدف مشارکت فعال 
ایران در مذاکــرات آینده در وین را لغو 
تحریم های اعمال شده علیه ایران خواند 
و تصریــح کرد که تمامی طرف ها به این 
درک مشترک رسیده اند که آمریکا مقصر 

اصلی و مسئول وضعیت فعلی است.
علــی باقری معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز 
در توئیتی اعالم کرد: موفقیت مذاکرات 
هشــتم آذر در گــرو »اراده جــدی« و 
»آمادگی عملی« طرف مقابل برای »لغو 

تحریم ها« است.
بیانیه نمایشی 

و فاقد مشروعیت
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران 
درخصوص بیانیه کارگــروه خودخوانده 
آمریکا، سه کشور اروپایی )آلمان، فرانسه 
و انگلیس( و کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس درخصوص ایران گفت: این 
نشســت و بیانیه تنظیم شــده، آنچنان 
ساختگی، نمایشی و فاقد مشروعیت است 

که ارزش پاسخگویی ندارد.
به گزارش فارس، معاونان سیاســی 
وزیران خارجه ســه کشــور اروپایی در 
ریــاض با نماینده ویــژه آمریکا در امور 
ایران و نمایندگان اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس در ریــاض دیدار و در پایان 

بیانیه مشترکی صادر کردند.
 در ایــن بیانیه آمده اســت: »آنها 
درباره اوضاع سیاسی و امنیتی در منطقه 
از جمله اقدامات ایران تبادل نظر کردند. 
آنهــا همچنین به دور هفتــم مذاکرات 
درخصوص بازگشــت ایران و آمریکا به 
پایبندی دوجانبــه به برنامه جامع اقدام 

مشترک پرداختند.
خطیــب زاده تصریح کــرد: دولت 
آمریکا به عنوان ناقض قطعنامه 2231 و 
طرفی که از برجام خارج شده و مسئول 
وضعیت فعلی پیش آمده است و به عنوان 
تنها کشور با سابقه استفاده از تسلیحات 
هسته ای، با سابقه ای سیاه از مداخله های 
متعدد در امور داخلی کشورهای مختلف 
و اصلی ترین فروشــنده سالح و مهمات 
به مناطق مختلف دنیا، بار دیگر درصدد 

بحران آفرینی و فضا سازی علیه ایران است.
وی افــزود: کشــورهایی کــه باید 
پاســخگوی ماجراجویی ها و تجاوزهای 
از جملــه تجــاوز   خــود در منطقــه 
هفت ســاله به ســرزمین یمن باشند، 
نمی تواننــد در مقام مدعی علیه دیگران 
اتهامات بی اساس مطرح کنند و مسئولیت 
این جنایت ها را از خود ســلب و اذهان 

عمومی را منحرف کنند.
نماینــدگان این کشــورها در این 
بیانیــه، ایران را به انجــام »فعالیت های 
بی ثبات کننــده در منطقه« متهم و ادعا 
کرده انــد: »گفت وگوهــای منطقه ای و 
بازگشــت دوجانبه به برجام، به نفع کل 
خاورمیانه خواهد بود و امکان شراکت های 
منطقه ای و مبــادالت اقتصادی بیش تر 
را فراهم خواهد کــرد ضمن آنکه نتایج 
پایداری برای رشــد و رفاه همه مردم آن 

منطقه از جمله ایران خواهد داشت.«
به گــزارش خبرگزاری هــا، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
وزیر مشــاور امور خارجی امارات متحده 
عربی، مذاکرات پیش روی هســته ای در 
وین و مسائل منطقه را به بحث گذاشتند.

ادعای مقام آمریکایی
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در 
امــور ایران در پیامی در توئیتر نوشــت: 
با مدیران سیاســی سه کشــور اروپایی 
و مقام های ارشــد مصر، اردن و اعضای 
GCC )شــورای همکاری خلیج فارس( 
برای رایزنی درباره دو مســیر پیش روی 
ایــران صحبت کردم: ادامــه تنش زایی 
هســته ای و بحران یا بازگشت دوجانبه 
بــه برجام و ایجاد فرصت  برای ارتباطات 
منطقه ای، اقتصادی و دیپلماتیک. فرصت 

برای انتخاب کوتاه است.
رابرت مالی در حالی از »بازگشــت 
دوجانبه به برجام« سخن به میان آورده 
کــه ایران، بــر خالف آمریــکا از توافق 
هسته ای خارج نشده است.  دولت آمریکا 
اردیبهشت ماه سال 13۹7 با نقض تمامی 
تعهدات خود در برجام و قطعنامه 2231 
شــورای امنیت اعالم کرد از این توافق 

هسته ای خارج می شود.
دیپلمات های غربی می گویند هدف 
اعالم نشده آمریکا در مذاکرات پیش رو در 
وین ممکن است جلب حمایت روسیه و 
چین برای اعمال فشار بر ایران در صورت 

به نتیجه نرسیدن مذاکرات باشد.
جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
شامگاه پنجشنبه )به وقت تهران( در پاسخ 
به سؤالی درباره گزارش های منتشرشده 
در یک رســانه آمریکایی درباره احتمال 
تالش دولت »جو بایدن« برای رســیدن 

به توافق موقت با ایــران، تغییر رویکرد 
آمریکا در این زمینه را رد کرد. 

جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده 
تنها در صورتی که واشنگتن، به صورت 
قابل راســتی آزمایی به تمامی تعهداتش 
عمل کنــد اقداماتی را که در واکنش به 
نقــض عهد طرف های غربــی در جهت 
کاهــش تعهدات برجامــی اش در پیش 
گرفته به عقــب برخواهد گرداند. تهران 
گفته البته اصرار یا عجله ای برای بازگشت 

آمریکا به برجام ندارد.
استفاده ابزاری از آژانس

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاســخ به پرسشی درباره 
اظهارات اخیر ســخنگوی وزارت خارجه 
فرانســه تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایــران به عنــوان عضو مســئول آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، همواره تأکید دارد 
که حیثیت آژانس به عنوان یک نهاد فنی و 
تخصصی سازمان ملل متحد باید از شائبه 
هرگونه رفتار و کنش سیاسی به دور باشد.
 وی تأکید کرد: بر این اساس هر گونه 
موضعگیری مقام ها و نهادهای سیاســی 
کشــورهای مختلف با هدف تأثیرگذاری 
بر رفتار آژانــس بین المللی انرژی اتمی، 
خدشه به حیثیت فنی و تخصصی آژانس 
قلمداد شده و بدون تردید ترفند استفاده 
ابزاری از ظرفیت آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، بیش از آنکــه موجب بهرمندی 
عامالن آن شــود، مشروعیت بین المللی 

اقدام های آژانس را زیر سؤال می  برد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در 
اظهارنظری گستاخانه خواستار ارسال پیام 
قدرتمند به ایران از طریق نشست شورای 

حکام آژانس اتمی شد.
»آن کلیر لگندر« سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه گزارش چهارشنبه هفته 
گذشــته آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را »بســیار نگران کننده« توصیف کرد و 
مدعی شد نشست هفته آتی شورای حکام 
بایستی پیامی قاطع به ایران ارسال کند. 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
گزارش فصلی جدید خود ادعا کرده بود 
ایــران ذخایر اورانیوم غنی شــده خود با 

خلوص باال را افزایش داده است. 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در 
نشست خبری روز پنجشنبه گفت: ایران 
بایستی بدون فوت وقت به اجرای تمامی 
تعهدات و وظایفش در قبال آژانس اتمی 
برگردد، همکاری با این سازمان را از سر 

گرفته و به اجرای کامل برجام بازگردد.
همچنیــن ژان ایو لودریــان، وزیر 
خارجه فرانسه بدون اشاره به تداوم مکرر 
بدعهدی های غرب در قبال برجام، درباره 

مذاکرات هشــتم آذرمــاه در وین توپ 
را به زمیــن ایران انداخت و علیه تهران 

موضع گیری کرد.
لودریان بــه لوموند گفت: »اگر این 
مذاکرات )هشتم آذرماه در وین( ساختگی 
باشد، باید برجام را توخالی ارزیابی کنیم.

اظهارات این مقام ارشــد غربی در 
شــرایطی مطرح شــده که ایران بارها 
اعالم کرده اســت کــه طرف های غربی 
بایــد به تعهدات صریح خــود در برجام 

پایبند باشند.
جمهوری اسالمی ایران تصریح کرده 
کــه در صورت پایبندی دیگر طرف ها به 
تعهداتشــان از جملــه در زمینه مزایای 
اقتصادی وعده داده شده به ایران، ایران 
حاضر اســت اقدامات جبرانی خود طبق 
مفاد برجام در زمینه کاهش تعهداتش را 

به عقب برگرداند.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  آمریکا  بازگشــت  گفت: شرط 
برجام، برداشتن تحریم ها به صورت 
موثر، یکجا و قابل راســتی آزمایی 
است و امضای رئیس جمهور آمریکا 

قابل اتکا نیست.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه در خصوص شرایط بازگشت 
آمریکا به برجام، اظهار کرد: برداشــتن 
مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی تحریم ها 
شرط بازگشت آمریکا به برجام است و 
این تمامی هدف مــا از گفت وگوها در 

وین است.
وی ادامــه داد: اگر آمریکا با همین 
رویکرد وارد گفت وگوها در وین شود و 
آمادگی برداشــتن تحریم ها به صورت 
یکجا و قابل راســتی آزمایی را داشــته 
باشد، قطعاً توافق در کوتاه ترین زمان قابل 

دسترسی اســت. سخنگوی وزارت امور 
خارجه تصریح کرد: البته ما تضمین هایی 
می خواهیــم که آمریــکا مجدداً حقوق 

بین الملل را به سخره نخواهد گرفت.
ایاالت  تاکید کــرد:  خطیــب زاده 
متحده به شمول دولت فعلی آمریکا نشان 
داده که نمی تواند پای تضمین های خود 
بایســتد و امضای رئیس جمهور آمریکا، 
آنچنان که ادعا می کنند قابل اتکا و ارزش 
نیســت لذا طبیعی است که جمهوری 
اســالمی ایران و تیــم مذاکره کننده بر 
اخذ تضمین های الزم تاکید داشته باشد.

وی افزود: این ها البته مواردی است 
که در اتاق مذاکرات به صورت جزئی و 

عملیاتی مورد بحث قرار می گیرد.
بــا  گفت وگــو  در  خطیــب زاده 
خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به سوال 
دیگــری در خصوص مواضــع ایران در 

مذاکرات پیش رو نســبت به بی عملی و 
خلف وعده اروپا، در عمل به برجام گفت: 
مــا مدام بی عملی اروپا را در کنار نقض 
مداوم و خروج آمریکا از قطعنامه 2231 
و برجام، مطرح کرده ایم، آمریکا نه تنها 
موفق شــد تحریم های یکجانبه را علیه 
ایران اعمال کند بلکه بیشتر از آن نشان 
داد که اروپا تا چه حد اســیر بی عملی و 
ناتوان از آنچه هست که به عنوان تعهد 

قطعی خود پذیرفته بود.
این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: 
یکــی از مواردی کــه در مذاکرات وین 
مطرح است اینکه اعضای برجام باید به 

تعهدات خود ذیل برجام بازگردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
کــرد: ایران از این بــی عملی و نقض، 
متحمل خسارت های فراوانی شده است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.

گفت و شنود

كاروانسرا !
 گفــت: دیروز رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که یکــی از کارکنان خانه 

وزیر جنگ این رژیم برای ایران جاسوسی می کرده است. 
گفتم: دیگه چه خبر؟!

گفت: دو سال قبل هم »گونم ِسگو« وزیر انرژی اسرائیل را به جرم جاسوسی 
برای ایران دستگیر کرده بودند.

 گفتم: هر از چند گاه هم ســامانه های اطالعاتی و زیرســاختی 
رژیم صهیونیستی توسط هکر ها هک می شود و اطالعات به کلی سّری 

صهیونیست های کودک کش لو می رود.
گفت: حیوونکــی »نفتالی بنت« را بگو که می گفت اســرائیل قوی ترین 

سازمان اطالعاتی را دارد! 
گفتم: یارو الف می زد و می گفت؛ پدر من یک کاروانسرا داشت که 
چند هزار آهنگــر در آن کار می کردند، ولی از بس بزرگ بود، صدای 
هیچ آهنگری به گوش دیگری نمی رسید! رفیقش گفت؛ اینکه چیزی 
نیست! پدر من یک نیزه بزرگ داشت و تابستان ها که روی پشت بام 
! اولی گفت؛   می خوابیدیم با نیزه اش ســتاره ها را جا به جا می کــرد
 دروغ نگــو! پــدرت نیزه بــه این بزرگــی را کجا می گذاشــت؟ 

! گفت؛ توی کاروانسرای پدر تو

یادداشت میهمان

رهبر انقالب:
مرحوممجتهدشبستریازموفقترینروحانیونفعال

درخدماتاجتماعیوهدایتعمومیبود
خامنــه ای  آیــت اهلل  العظمــی    حضــرت 
رهبــر معظــم انقالب اســالمی با صــدور پیامی 
والمسلمین  مجاهد حجت االسالم  عالم    درگذشــت 
حاج شیخ محسن مجتهد شبستری را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشت عالم مجاهد جناب حجت  االسالم والمسلمین 
آقای حاج شــیخ محسن مجتهد شبستری رحمهًْ اهلل علیه را 
به خاندان گرامی  و فرزندان ارجمند و همه ارادتمندان ایشان 

در تهران و آذربایجان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار 
از جملــه موفق ترین روحانیون فعال در خدمات اجتماعی و 
هدایــت عمومی و اداره  حوزه هــای علمیه در تهران و تبریز 
بودنــد. تالش ها و زحمات ایشــان در دوران طوالنی امامت 
جمعه تبریز فراموش نشــدنی است و آثار ماندگار آن مرحوم 
در حــوزه  علمیه  تهران و غیره موجب جلب رحمت الهی به 
ایشان است ان شاءاهلل. از خداوند متعال مغفرت و علو درجات 

این عالم بزرگوار را مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای - 27 آبان 1400 


