
اینستکس بی خاصیت تر از برجام 
سیاوش کاویانی

اینستکس یک شرکت اس��ت، شرکتی که در 
اروپا راه اندازی ش��ده تا یک حلقه واس��طه با ایران 
برای تبادل تجاری و اقتصادی باشد. اینستکس ساز 
و کاری اس��ت که با توافق هس��ته ای بسیار تفاوت 
دارد، توافق هس��ته ای براس��اس آنچه که از سوی 
مسئولین و دست اندرکاران مذاکرات هسته ای گفته 

شده، باید تحریم های اقتصادی را لغو می کرد. 
هر چند لغ��و تحریم های اقتصادی علیه ایران 
در قبال تعطیلی فعالیت های هس��ته ای جمهوری 

اسالمی معامله منصفانه ای هم نبوده است.
جمهوری اس��المی ایران براساس قوانین آژانس 
بین المللی ان��ژی اتمی حق دارد فن��اوری صلح آمیز 
هسته ای داشته باشد، اما ادعای دروغ آمریکا در انحراف 
ایران به سوی ساخت سالح هسته ای که هیچ گاه اثبات 

هم نشد، شرایط را برای ایران سخت کرد.
اکن��ون که بیش از 8 ماه اس��ت آمریکا از برجام 
خارج ش��ده و رسماً آن را نقض کرده است، اروپا خود 
را پایبند به توافق هسته ای نشان می دهد اما در عمل 
هیچ اقدامی نمی کند تا ثابت شود پایبند است یا نه؟!

پس از 8 ماه معطلی از س��وی اروپا اکنون آنها 
یک ساز و کاری را رونمایی کرده اند که اینستکس 
ن��ام دارد، ب��ه معنی »اب��زار حمای��ت از تبادالت 
تجاری« در واقع اینس��تکس یک شرکت است که 
قرار اس��ت با ایران به مبادالت تج��اری بپردازد و 
حلقه واسطی باش��د میان اروپا و ایران تا تبادالت 

تجاری انجام شود.
قرار اس��ت که فعاًل این شرکت اینستکس در 
زمینه دارو و غذا فعالیت کند، همان موضوعی که 
بارها در یادداش��ت ها و گزارش هایی به آن اش��اره 

شد و مسئولین هم بارها آن را تکذیب کردند.
ب��ه هر ح��اال یک��ی از ابهاماتی ک��ه اکنون به 
اینس��تکس وارد است این اس��ت که آیا این ساز و 

کار همان نفت در برابر دارو و غذا است؟!
روز پنجشنبه ۱۱ بهمن بود که وزرای خارجه 
س��ه کش��ور انگلیس، آلمان و فرانسه، در نشست 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بخارس��ت پایتخت 
رومانی اعالم کردند برای حفظ برجام یک س��امانه 
مال��ی ثبت راه ان��دازی کرده اند. از نظ��ر اروپا این 
سامانه مالی یک امتیاز سخاوتمندانه به ایران است 
ک��ه می تواند در این کانال دارو و غذا دریافت کند، 

رفتار اروپا تحقیر آمیز است. 
اگر ایران تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل هم قرار داشته باشد، 
براساس قوانین این سازمان، غذا و دارو در فهرست 
تحریم ها وجود ندارد. در واقع اروپا جمهوری اسالمی 
ایران را در این مرحله قرار داده اس��ت در حالی که 
ایران توانایی تأمین نیازهای اساسی جامعه خود را 
دارد و اکنون 97 درصد دارو کشور را تولید می کند 
و تنه��ا 3 درص��د از داروهای ویژه ک��ه در انحصار 

کشورهای خارجی است وارد می شود.
اینستکس تبصره ها و اما و اگرهایی دارد که به 
نظر می رسد مانعی بر سر راه اجرایی شدن همین 

بسته سخاوتمندانه است!
تبصره  هایی که وزرای اروپایی در اینس��تکس 
گنجانده اند، خواهان گفت وگوهای بیش��تر با ایران 
شده اند، وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بیانیه 
خود اجرای اینستکس را منوط به اجرای اقداماتی 
از س��وی ایران کرده ان��د در حالی ک��ه برجام هر 
اندازه که ایراد و اش��کال داشته باشد که دارد، یک 
موضوع و مس��ئله مشخص را حل کرده و باید هم 

در چارچوب همان پیمان عمل کرد.
س��ه وزیر خارجه اروپا در بیانی��ه خود تأکید 
کرده ان��د، آغاز فعالیت اینس��تکس منوط به انجام 
کارهای بیشتر از س��وی ایران است. در این بیانیه 
مالحظات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
مدنظر قرار گرفته است، همان کنوانسیون هایی که 
چند ماه اس��ت مجلس، ش��ورای نگهبان و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام درگیر آن هستند.
ش��رط اجرای اف. ای.تی.اف و کنوانسیون های 
زیرمجموع��ه آن برای توافق هس��ته ای، جدای از 
س��هم خواهی زیاده خواهانه اروپ��ا، دخالت در امور 

داخلی جمهوری اسالمی ایران است.
اینستکس یک ساز و کار مالی برای فشار بیشتر 
به ایران برای پذیرفتن اف .ای.تی.اف است، در حالی که 
هیچ نشانه ای از سخاوت بی منت اروپا در این ساز و کار 
وجود ندارد، اما در مقابل خواهان پیوسیتن جمهوری 
اسالمی ایران به سازمانی است که در صورت پیوستن 

حتی همان اینستکس نیز از کارآیی خواهد افتاد.
پیوس��تن ایران به اف. ای.ت��ی.اف قطعاً تبعات 
منفی برای جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت، 
در حالی که وزیر خارجه کش��ورمان نیز نمی تواند 
تضمین بده��د که اف. ای.تی.اف اتف��اق مثبتی را 
باعث ش��ود و تنها بهانه را از دست آمریکا میگیرد، 
همین سخن خود دلیلی بر این است که جمهوری 
اسالمی ایران باید تا زمانی که برجام به طور کامل 
از سوی کشورهای باقی مانده در توافق اجرا نشده 

است، از اجرای تعهدات جدید پرهیز کند.
البته قید تا زمان نیز به این مفهوم نباید باشد 
که اروپا و دیگر کشورهای امضا کننده سال ها برای 
اج��رای برجام بدون آمریکا وق��ت بگذارند و ایران 

همچنان به توافق پایبند باشد.
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فرار رو به جلو به سبک برخی مسئولین متمایل به چپ!

به جای پاسخگویی 
مطالبه می کنند

 محیط زیست به جای پاسخگویی درباره »مجید توکلی«
رسانه ها را دروغگو خواند

درحالی پورتال رس��می س��ازمان محیط زیس��ت عنوان مجید توکلی را »مشاور« 
این دس��تگاه در بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کالنشهرها 
درج کرده اس��ت که محیط زیستی ها با دروغگو خواندن رس��انه ها از پاسخگویی شانه 

خالی کردند.
سه ش��نبه هفته گذش��ته گزارش��ی در فارس با عنوان مجید توکلی در جلس��ات 
محیط زیس��تی کشور چه می کند؟ منتشر شد که در آن به طرح این پرسش پرداخته 
ش��د که مجید توکلی شخصی که در سال 88 و در ایام فتنه به اتهام تبلیغ علیه نظام 
به حبس محکوم ش��ده بود و به قرار وثیقه در س��ال 92 از زندان آزاد شد در جلسات 

کارگروه آلودگی هوا چه می کند.
در این گزارش به درج مستندات عنوان ثبت شده »مشاور سازمان محیط زیست« که در 
پورتال رسمی این سازمان بیان شده است استناد شده و از مسئوالن سازمان محیط زیست 
پرس��یده ش��د، »آیا در میان جوانان این مرز و بوم، افرادی دارای تخصص مجید توکلی و 
فاقد سوءسابقه امنیتی برای حضور در جلسات تخصصی وجود ندارند؟« که از این شخص 

سابقه دار برای حضور در جلسات تصمیم گیری کشور با عنوان مشاور استفاده می شود.
اما این سازمان به جای پاسخگویی و شفافیت درخصوص علت حضور این شخص 
در جلس��ات رسمی کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کاالنشهرها، دست به فرافکنی 

زده و خبر را از پایه کذب خوانده است.
براس��اس خبری که بر روی پورتال رسمی سازمان محیط زیست به نقل از معاون 
توس��عه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش منتشر 
ش��ده خبرگزاری ف��ارس را کذب خوان��ده و گفته اس��ت: چنین اتفاقی در س��ازمان 

محیط زیست رخ نداده است و این خبر، کذب محض است.
گویا دروغگو خواندن رس��انه ها برای فرار از پاس��خگویی میان مس��ئوالن سازمان 

محیط زیست به یک روال عادی و روزمزه تبدیل شده است.
و این در حالی اس��ت که حتی برای پیگیری گزارش های منتش��ر ش��ده به خود 
زحمت جس��ت وجو در صفحات پورتال رسمی شان را هم نمی دهند و به راحتی اخبار 
منتش��ر ش��ده را کذب می خوانند فارغ از آنکه پیشتر از آن خودشان در پورتال رسمی 

سازمان به واقعی بودن آن اشاره کرده اند.
هرچن��د براس��اس اطالعات به دس��ت آم��ده دوران محکومیت مجی��د توکلی به 
پایان رس��یده اس��ت اما خوب است مسئوالن سازمان محیط زیس��ت به جای دروغگو 
خواند رس��انه ها پاس��خ این سوال اساسی را بدهند که در میان نخبگان کشور فردی با 
توانایی های مجید توکلی )به فرض آنکه پذیرفته باشیم وی توانایی ارائه مشاوره زیست 
محیطی دارد( برای حضور در سمت مشاور سازمان وجود ندارد که مجبور به استفاده 

از فردی سابقه دار آن هم با سابقه امنیتی شده اند.

گزارش یک

 روزنامه سیاست روز 
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 وقتی فساد است 
چه حاجت به توطئه خارجی؟

2

رئیس کمیته امداد امام خمینی اعالم کرد

 همه خانواده های ایتام
کمیته امداد صاحبخانه می شوند

8

4۱65/ م الف 3

سوش�یانت آسمانی  در آس��تانه چهل   س��الگی انقالب ش��اهد انجام مصاحبه های دست ب�ه نقد
کوت��اه و بلند بس��یاری با مس��ئوالن چپ و راس��ت و جناح های 
مختلف در کش��ور هس��تیم که هم به تحلی��ل مباحث موجود و 
چهار دهه اخی��ر می پردازند و هم برای آینده توصیه هایی دارند، 
اما در این بین هس��تند افرادی که اتفاقا جزو مس��ئوالن روزهای 
نخس��ت انقالب بودند و حاال نقد می کنند و اینطور اعتقاد دارند 
ک��ه باید اصالحات��ی صورت گی��رد در حالی که آنه��ا به عنوان 

کس��انی که خشت های اولیه مس��ئولیت را نهاده اند باید پاسخگو 
باش��ند که اگر ایرادی هست، چطور بوجود آمده و همان ایراد در 
دوره خودش��ان که مش��کالت برطرف کردن آن ش��اید کمتر از 

امروز می بوده چرا برطرف نشده است!
اما متاس��فانه می بینیم مسئوالن س��ابق به جای پاسخگویی 
درب��اره عملک��رد خود، در ص��ف مطالبه گری ایس��تاده و خود را 
همطراز افراد عادی می بینند و به جای پاس��خگویی و روشنگری 

مطالبه گری می کنند!

بازی دوگانه بغداد در قبال حضور نیروهای آمریکایی

 تهران باید از طریق دیپلماتیک
نگرانی های خود را به بغداد منتقل کند

صفحه 6

واکنش کاراکاس به مداخالت بحران ساز قاره سبز

ونزوئال تسلیم اروپا نمی شود 

ایران شروط تحقیرآمیز 
»اینستکس« را نمی پذیرد
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