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برجام، کانال مالی ایران و اروپا واژگانی هستند 
ک��ه همچن��ان در صدر ادبی��ات گفت��اری محافل 
سیاسی، اقتصای و رسانه ای کاربرد دارد بگونه ای که 
ن��ه تنها در میان امضاکنندگان برجام که در صحنه 

بین الملل می توان این مسئله را مشاهده کرد. 
در ادامه همین روند طی روزهای اخیر دو نکته 
قابل توجه مشاهده می شود. بخشی از آن برگرفته از 
مذاکراتی است که در چارچوب کمیسیون مشترک 
برجام صورت می گیرد چنانکه سیدعباس عراقچی 
معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران برای شرکت در 
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و 
گروه 1+4 راهی وین شده و مذاکرات داشته است. 
بخش دیگر این مسئله را در نشست شورای حکام 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی می توان مش��اهده 
کرد که یکی از محورهای آن برجام اس��ت و آقای 
آمانو مدیر کل آژانس نیز یک باردیگر با برشمردن 
چهاردهمی��ن گزارش آژانس ب��ر ماهیت صلح آمیز 
فعالیت ه��ای هس��ته ای ای��ران و البت��ه پایبندی 

جمهوری اسالمی به برجام اذعان کرد. 
ای��ن دو رخداد در حالی صورت گرفته اس��ت 
همزمان با آن دو مس��ئله مهم مطرح است نخست 
مسئله پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف که در قالب 
لوایح پالرمو و س��ی.اف.تی مطرح ش��ده و غرب به 
شدت اصرار به پیوستن جمهوری اسالمی به آن را 
دارد. دوم مسئله کانال مالی میان ایران و اروپاست 
که اروپایی ها با وقفه ای طوالنی آن هم بدون هیچ 
مکانیزم مش��خصی آن را صرف��ا ثبت کرده و هیچ 

مولفه ای هم برای اجرای آن ارائه نکرده اند. 
مجم��وع ای��ن دو مس��ئله در حالی ب��ه عنوان 
مولفه های مهم تعامالت ایران با اروپا مطرح است که 
بررسی بیانیه اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام 
ابهامات بسیاری را در باب این دو موضوع برطرف و تا 

حدود زیادی وضعیت آنها را مشخص می سازد. 
در ای��ن بیانیه ک��ه در ارتباط ب��ا چهاردهمین 
گزارش آژانس درباره پایبن��دی ایران به تعهداتش 
در برجام قرائت شده، اتحادیه اروپا عمیقاً از تصمیم 
آمریکا برای خروج از توافق هس��ته ای با ایران ابراز 
تأسف کرده است. این ابراز نگرانی در حالی است که 
اروپا اقدامی ب��رای مجازات آمریکا صورت نداده که 
ج��ای تامل دارد چراکه اروپا باید تعهدات آمریکا را 
در برجام را نیز اجرایی می ساخته که اقدامی صورت 
نداده اس��ت. اروپا از خروج آمریکا اب��راز نارضایتی 
می کند در حالی که در عمل با آمریکا در تحریم ها 
ش��رکت می کند و ای��ن ابهام برانگیز ب��ودن ادعای 
نگرانی اروپا را نشان می دهد و قطعا اروپا نمی تواند 
با برجسته س��ازی خروج آمری��کا افکار عمومی را از 

عدم اجرای تعهدات خود منحرف سازد.
در بند دیگ��ری از بیانیه اتحادی��ه اروپا آمده 
اس��ت: »اتحادیه اروپا یادآوری می کن��د تا زمانی 
که ایران کاماًل به اجرای تعهدات مرتبط هسته ای 
خود ادامه دهد، اتحادیه اروپا به تدام اجرای کامل 
و موثر توافق هسته ای متعهد خواهد بود. ما از همه 
طرف ه��ا می خواهیم تمامی بخش های برجام را به 

طور کامل و موثر اجرا کنند.«
این ادعا در حالی مطرح شده که آژانس و حتی 
اروپا اذعان دارند که ایران همواره به تعهدات خود 
پایبند بوده است لذا ادعای لزوم پایبندی ایران یک 
فریبکاری رس��انه ای و خالف واقع است. در همین 
ح��ال اروپا هیچ کدام از تعهدات خود را اجرا نکرده 
و ادعای پایبن��دی به تعهدات برجامی آدرس غلط 
دادن اروپاست. اروپا حتی در اجرای کانال مالی نیز 
کارکردی نداش��ته و باید پاسخگو این امر باشد. در 
همی��ن حال ادعای از طرف ه��ا می خواهیم تمامی 
بخش ه��ای برجام را اج��را کنند تاکن��ون در حد 
اجرای محدودیت های ایران صورت گرفته و در باب 
حقوق ایران هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این 

خود ابهامات رفتاری اروپا را بیشتر می سازد. 
براس��اس آنچه در این بیانیه آم��ده پایبندی 
همگان به تعهدات برجامی اصل بقای برجام است 
و ب��ا توجه به عدم اجرای تعهدات غرب، ایران حق 

دارد که از اجرای تعهداتش خودداری کند
اتحادی��ه اروپا در بخش دیگری از این بیانیه بر 
اهمیت اعطای دسترس��ی از سوی ایران به »تمامی 
س��ایت ها و اماکنی که آژانس نیاز به بازدید از آنها 
دارد« تأکید کرده اس��ت. این ادعا در حالی مطرح 
ش��ده که ایران همواره در حوزه هسته ای همکاری 
کامل با آژانس داش��ته است و اروپا نمی تواند ادعای 
لزوم همکاری ایران را مطرح س��ازد. در همین حال 
آژان��س صرفا صالحیت در حوزه هس��ته ای دارد و 
نمی تواند خواستار دیدار از مراکز نظامی ایران باشد 
و ادعای اروپا مبنی بر دسترسی کامل زیاده خواهی 
دور از منطق اس��ت ب��ه ویژه اینکه ع��دم صداقت 
آژانس در بازرس��ی ها و درز اطالع��ات بی اعتمادی 
به آژانس را رقم زده اس��ت. اروپا نمی تواند خواستار 
دسترسی نامحدود آژانس شود در حالی که آژانس 
به هیچ کدام از تعهدات خود در قالب ان.پی.تی برای 
تقویت توان هس��ته ای اعضا در چارچوب ان.پی.تی 

در قبال ایران خودداری کرده است. 
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توجه به پیامدهای خارجی و داخلی 
یف  استعفای ظر

حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

حاصل س��پری شدن نزدیک شش س��ال از پوشیدن 
ردای سیاس��ت خارجی کشور، محک تجربه تازه ای بود که 
نشان داد وزیر اهل تعامل، کمترین بهره ای از گذشته خود 
در امور خارجه به همراه نداش��ته بلکه تمام اوقات س��پری 
 شده را نیز همچون امروز به ابزار فرار به جلو واگذار کرده اند 
تا فرصت ها برای شناخت بهتر افرادی دیگر سوخته شود! 

امروز هم  زمان آن فرارسیده تا سالح ناز کردن را برای 
ادامه راه از غالف سیاست خارج نمایند و از رو ببندند تا اگر 
مؤثر واقع شد امتیازات و مطالبات تازه مطرح شود که بتوان 
به  حساب ارزش ها به  منظور احراز صالحیت در کاندیداتوری 
ریاست جمهوری دوره سیزدهم گذاشت و اگر با کناره گیری 
موافقت ش��د نیز همین س��ود را اما براساس شهید جاوید 
کس��ب کنند! تا اینگونه بتوان به محبوبیت مضاعف دست 

 یافته و بازهم آرایی از عواطف جامعه کسب نمود. 
این به  نوعی همان بازی پشت پرده پولیتیسم است که 
روی صحنه می آید تا توسط افکار عمومی نظرسنجی و تطهیر 
گردد و آنگاه به پشت ویترین برود تا همگان و حتی کسانی 
که نام وزیر امور خارجه را هم تا این زمان نمی دانستند چه 
رسد چهره او را دیده باشند لختی از فکر نان وآب و مشکالت 
معیش��تی که حاصل بعضی از سیاس��ت های غلط در دامنه 
برجام کاش��ته این ارگان است، بیرون آیند و گذشته ها را به 

فراموشی بسپارند تا روز از نو و روزی از نو باشد! 
امروز و پس از 5 سال و به روایتی بیست سال دوندگی 
بیه��وده و صرف هزینه ه��ای کالن و از کف دادن امتیازات 
فراوان فرصت های اقتصادی و اجتماعی در دیگر نقاط دنیا 
که خارج از حیطه تسلط آمریکا و اتحادیه اروپا است، مردم 
ایران از خرد و کالن و پیر و جوان مجاب شده اند تا آخرین 
میخ را علیرغم محتویات تئ��وری تعامل بر تابوت برجامی 
ک��ه درون آن از آغازین روزهای ابداع تنها اس��تخوان های 
پوسیده سیاست منحوس غرب را جا داده بودند کوبیده اند 

و می روند تا بار دیگر منشور انقالب دوم را آویزه گوش خود 
قرار داده که بار دیگر از سوراخ این افعی گزیده نشوند. 

حت��ی اگر یکی دیگر از آحاد جامعه همراه با وجاهت 
ناشناخته سیاسی وساطت نماید زیرا خیانت ها و فشارهای 
ناجوانمردانه بیگانگان طی این چهل سال توانسته آن ها را 
قانع کند که تنها آیین الهی و پش��توانه توانایی های مادی 
و معنوی کشور خود به  تنهایی می تواند برجامی تازه خلق 
کرده و زورگویان قرون را در دوران فطرت تاریخ، غالمان 

حلقه  به  گوش خود نمایند. 
آق��ای ظریف اگرچه ش��خصیتی وارس��ته از متانت و 
انسانیت به  تمام  معناست اما نباید از یاد ببرند آن مرغی که 
انجیر می خورد نوکش کج است! و سلطان حسین صفوی ها 
نیز فرهیخته و متواضع بودند اما اداره کش��وری چون ایران 
عالوه بر مزیت های فوق نیازمند اراده و شجاعت کالن است 
تا بتوان با پشتوانه مجموع این توانایی ها رسالت خود را به 

انجام رساند. 
شکست تالش های یک  سویه شما در مقام وزیر امور 
خارجه طی این س��ال ها که براس��اس اعتماد تدوین  شده 
بود، اگر چه در آغاز با ش��ک و تردید توأم با یقین بزرگان 
روب��ه رو گردی��د اما ام��روز باید درس عبرتی باش��د برای 
آح��اد جامعه کش��وری متحول و عبور ک��رده از بحران ها 
که چشم هایشان را بیش��تر باز کنند که خدای ناخواسته 
اش��تباهی در انتخاب ریاس��ت جمهوری ب��رای دوره بعد 

پیش نیاید زیرا شاهدند که مشت نمونه خروار است! 
این ب��ه  اصطالح قهر و آش��تی های چند س��اعته در 
کابینه تش��ابه قریبی با استعفای دسته  جمعی نمایندگان 
مجل��س یکی ار اس��تان ها به  منظور اعتراض به مش��کل 
حق آبه ها داش��ت که بی  سر و صدا بار دیگر بر صندلی های 
خود جلوس نمودند تا مانوری به انجام رس��یده باش��د و 
نباید از دید مجلس مقنن��ه دور بماند که برجام طی این 
س��ال ها چه مق��دار از اعتبارات مادی و معنوی کش��ور را 

بلعیده و موفق نبوده است! 
بنابراین می طلبد تا عنایت بیش��تری ب��ه پیامدهای 
خارجی و داخلی آن معطوف داشت و اجازه نداد مجریان 
آن لب��اس مطالبه گری بر تن کنند و با ابزارهایی همچون 

استعفا فرار به جلو را اختیار نمایند!
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به مناس��بت روز درخت��کاری و هفته منابع  والیت طبیع��ی، رهبر معظم انقالب اس��المی ظهر ب����ا
دیروز دو اصله نهال میوه غرس کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس روز درختکاری را مژده ی 
در پیش بودن بهار و یادآور اهمیت پوش��ش گیاهی دانس��تند و 
با اشاره به خس��ارت هایی که در اثر بی اعتنایی به جنگلها، مراتع 
و پوش��ش گیاهی به کش��ور تحمیل می شود، خاطرنشان کردند: 
مس��ئله درخت و حفظ پوشش گیاهی باید جایگاه واقعی خود را 

در فرهنگ عمومی پیدا کند.
ایش��ان کاشت نهال در روز درختکاری را اقدامی نمادین و با 
هدف تقویت فرهنِگ اهمیت دادن به درخت و گیاه برش��مردند 
و با انتقاد از آسیب زدن به درختان در برخی مراکز پر درخت با 
انگیزه احداث س��اختمان، افزودند: دستگاههای مسئول باید جداً 

در مقابل اینگونه کارها بایستند و اجازه انجام آن را ندهند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین از غرس برخی نهال های مضّر 
در بعضی از نقاط کش��ور به منظور جلوگیری از پیشرفت صحرا و 
بیابان زایی انتقاد کردند و گفتند: گاهی ش��نیده میشود که مراکز 

پُردرختی را به خاطر احداث س��اختمان و امثال اینها دچار آسیب 
میکنند، درختها را از بین میبرند؛ دستگاه های مسئول کشور جّداً 
باید در مقابل این بِایس��تند و نگذارند. همچنان که گاهی ش��نیده 
میش��ود در مورد غرس برخی از نهال های مضر در بعضی از نقاط 
کشور بی توّجهی می ش��ود؛ به این مسئله خیلی باید اهّمّیت داده 
بش��ود. ش��نیدیم در بعضی از مراکز کش��ور به خاطر جلوگیری از 
پیش��رفت صح��را و بیابان زایی، برخی از نهال ه��ا و اصله هایی که 
مناسب نیست و مضر است، کاشته می شود! خیلی ضروری است که 
دستگاه های مسئول مراقبت کنند که چنین اتّفاقی نیفتد. متقاباًل، 
در حفظ مراتع و حفظ جنگلها بایس��تی جّداً کوشید. دستگاه های 
ذی ربط، از جمله دس��تگاه های ناظر مثل دستگاه قضائی، در مورد 

تعّرض به جنگلها بایستی کمال اهتمام را داشته باشند.
ایش��ان در پایان افزودند: امیدواریم که ان شاءاهلل با گسترش 
روحی��ه ی عالقه ی به درخت و عالقه ی به فضای س��بز و تکریم 
فضای س��بز، کشور و مردم در آینده منافع بیشتری از این ناحیه 
ببرند و خدای متعال هم ان ش��اءاهلل برک��ت خواهد داد و برکات 

گیاه و سبزه و مانند اینها برای کشور بسیار زیاد خواهد بود.

رهبرمعظمانقالباسالمی
دواصلهنهالمیوهغرسکردند؛

مسئوالن
 از تعرض به جنگل ها 
جلوگیری کنند

دادستانتهرانخبرداد
۶۰داللارزدرزندانهستند

دادس��تان عمومی و انقالب تهران گفت:  ن ا در حال حاضر ۶۰ نفر به اتهام اخالل در می�����ز
نظام ارزی کشور در زندان تحمل حبس می کنند.

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه ششمین جلسه مقابله 
با گران فروشی در رابطه با ارز اظهار کرد: یکی از اقدامات شعب 
ویژه تمرکز بر متهمان ارزی اس��ت. برخی از متهمان ارز دولتی 

گرفتند که یا کاال وارد نکردند و یا ارز را در بازار آزاد فروختند.
دادس��تان تهران گف��ت: بخش دوم پرونده ه��ای مربوط به 
دالالن است که دالالن ارز به خرید و فروش ارز در کنار خیابان 
اقدام می کردند و پلیس و بانک مرکزی باید بیشتر نظارت کنند.

دادستان تهران بیان کرد: در این زمینه 15 طرح عملیاتی 
برای جمع آوری دالالن اجرا ش��ده است و برای دالالن ارزی 
تاکنون ۸۰ کیفرخواس��ت صادر شده است و ۶۰ نفر به اتهام 

اخالل در نظام ارزی کشور در زندان تحمل حبس می کنند.
جعفری دولت آبادی در ادامه تصریح کرد: کسانی که خرید 
و فروش ارز می کنند توجه داش��ته باش��ند ک��ه این کار جرم 
اس��ت و ما اعتقاد داریم که خرید و فروش ارز باید در بانک ها 
و تح��ت نظارت بانک مرکزی باش��د. وی افزود: پلیس و بانک 
مرکزی باید بر بازار ارز نظارت ویژه داش��ته باشند. افرادی که 
درخصوص داللی ارز بازداشت شدند، دارای دستگاه پوز بودند 

و ارز زیادی از آن ها کشف شده است.
جعف��ری دولت آبادی تصریح ک��رد: برخی هم چهره های 
پنهان بازار توزیع ارز هستند و به کسانی که نسبت به خرید و 
فروش ارز در پشت پرده اقدام می کنند هشدار می دهیم، زیرا 
ارز تأثیر زیادی در قیمت ها دارد و دستگاه های نظارتی حتما 
به س��راغ آن ها خواهند رف��ت. پرونده های حوزه ارز اخالل در 

نظام اقتصادی کشور محسوب می شود.
دادس��تان تهران در رابطه با پرونده قاچاق عینک تصریح 

کرد: این پرونده یک پرونده مهم اقتصادی است و یک باند ۷ 
نفره در این خصوص بازداش��ت شده که به واردات 1۲۰ هزار 

عینک اقدام کرده اند که 4 هزار عینک کشف شده است.
جعف��ری دولت آب��ادی گفت: این باند قاچ��اق عینک 114 
میلیارد تومان در دادگاه محکوم ش��دند و این باند ۷ نفره عضو 
برخی از گروه ها و فرقه ها بودند که فعالیت آن ها در ایران مجاز 
نیست که نشان می دهد برخی از گروه های معاند وارد کار تجارت 
شده اند و دستگاه های نظارتی مانند وزارت اطالعات باید دقیق تر 

عمل کنند. وی افزود: این باند یک باند سازمان یافته است.
دادس��تان تهران در رابطه با قیمت کااله��ا در بازار گفت: 
ابت��کار عم��ل در نظام توزیع در دس��ت دولت و دس��تگاه های 
دولتی است و برخی محتکاران و سودجویان به دلیل رانت های 
اطالعاتی که دارند هر چند وقت یکبار بر روی یک کاال تمرکز 
می کنند و دولت باید در رابطه با نحوه توزیع و تأمین کاال ها با 
مردم صحبت کند و واقعیت ها را برای مردم اطالع رسانی کند.

جعف��ری دولت آبادی تصری��ح کرد: س��ازمان حمایت از 
مص��رف کنند وظیفه س��نگینی دارد، اما آن ط��ور که باید به 

وظایف خود عمل نمی کند.
وی افزود: وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده نظارت 
بر قیمت هاس��ت، البته ادعا می کند که باید شکایتی از سوی 
مردم مطرح ش��ود که بنده به عن��وان مدعی العموم می گویم 
مردم از قیمت ها ناراضی هستند و نباید آشفتگی در قیمت ها 

وجود داشته باشد و مردم از بابت گالیه دارند.
دادس��تان تهران تأکید کرد: سازمان حمایت باید از الک 
محافظه کارانه خود خارج ش��ود و ب��ر قیمت ها نظارت کند و 

نباید چند قیمتی در بازار وجود داشته باشد.
جعف��ری دولت آبادی بیان کرد: ام��روز در بازار چند نوع 
گوش��ت با قیمت های متفاوت وجود دارد و س��ازمان حمایت 

باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی افزود: مردم از نبود کاال ش��کایت ندارد، اما جایی کاال 
زیاد اس��ت و چند قیمتی وجود دارد و مردم ش��کایت دارند و 
سازمان حمایت باید کاری کند که با عزت مردم بازی نشود.

شهرس��تان ادب ب��رای نخس��تین بار دوره آموزش��ی »رمان 
کودک« را با حضور نویس��ندگان صاحب نظر در این حوزه برگزار 
می کند؛ از این رو مدرس��ه رمان این مؤسسه از میان نویسندگان 
ج��وان عالقه مند به ادبیات ک��ودک، برای حض��ور در این دوره 

ثبت نام می کند. 
در متن فراخوان این دوره آموزشی آمده است:

برای ثبت نام و ش��رکت در این دوره ها، از نویس��ندگانی دعوت 
می شود که تجارب آغازین نوشتن را پشت سر گذاشته باشند و با اصول 

اولیه ی نگارش برای گروه های سنی کودک و نوجوان آشنا باشند.
مراح��ل ثبت نام در این دوره با رجوع به یکی از دو س��ایت 
»مدرس��ه  رمان« یا »شهرس��تان ادب« و پر کردن فرم ثبت نام و 
ارس��ال کارنامه  ادبی آغاز می شود. پس از بررس��ی  کارنامه ها، با 
ارسال طرح رمان، داوطلبان وارد مرحله  بعد می شوند. طرح های 
رسیده توس��ط اساتید مدرسه بررسی می ش��وند و آثار منتخب، 
مج��وز ورود به مرحله ی نهای��ی - که فرآیند یک س��اله  نگارش 

است - را پیدا می کنند. همچنین نویسندگان این دوره تخصصِی 
مدرس��ه رمان از فرصت استفاده از دوره های آموزشی ماهیانه که 
با حضور کارشناس��ان و صاحب نظ��ران عرصه ی ادبیات کودک و 

نوجوان برگزار می شود نیز برخوردار خواهند بود.
نویسندگان باید طرح های خود را حداقل برای نگارش اثری 
سه جلدی - با توجه به حجم معمول برای رمان کودک - طراحی 
کنند. آثار به نگارش درآمده، پس از تایید اساتید مربوطه،  توسط 
انتش��ارات شهرستان ادب منتشر خواهند ش��د و به نویسندگان 

حق التالیف هر چاپ از آثارشان پرداخت می  شود.
طاهره ایبد و احمد اکبرپور اس��اتید نخس��تین دوره آموزشی 
نگارشی »رمان کودک« هستند که نگارش آثار زیر نظر آنان انجام 
خواهد پذیرفت. مهلت ارس��ال کارنامه  ادبی برای اولین دوره  رمان 
کودک شهرستان ادب پانزدهم فروردین ماه 139۸ است. عالقه مندان 

برای ثبت نام می توانند به نشانی های زیر مراجعه کنند:
madreseroman.com و shahrestanadab.com

اولین دوره آموزشی »رمان کودک« برگزار می شود

اتحادیهاروپابهجایاجرایتعهداتشدستورداد!

 غلط اضافه
پاسخی درخور می خواهد

اتحادیه اروپا در شورای  مائدهش�یرپور ح��کام بیانی��ه ای را قرائت کرده که سراس��ر دستب�هنقد
توهین، افترا و دس��تور است، بیانیه ای که بیش از اینکه طرف های 
برج��ام را توبیخ کن��د و درباره عملکردش��ان و اقداماتی که انجام 
نداده ان��د توضیح بخواهد، به ایران امر و نهی کرده و دس��تور داده 

»باید« در برجام بمانیم و خواس��ته »پروتکل الحاقی و پادمان« را 
زودت��ر تصویب ک��رده و در نهایت با زیاده خواه��ی درباره »رعایت 
س��قف 13۰ متر ی��ک تن آب س��نگین« هش��دار داده اس��ت!!! 
درخواس��ت هایی که اگر پاس��خی درخور به آن داده نشود روز به 

روز وقیحانه تر و بیشتر خواهد شد.

عراقچی:هنوزنمیدانیماینستکسچگونهمیتواندکارکندومشکلگشاباشد

مگهمیشه؟!
صفحه 5

جنایاتائتالفآمریکاییدریمنهمچنانقربانیمیگیرد
مبارزهبیمارانیمنیبامرگ


