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مردم از قوه قضاییه انتظار به حقی برای برخورد با فساد دارند
دادس��تان کل کشور گفت: مردم از قوه قضاییه انتظار به حقی برای برخورد 

با فساد دارند.
حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری اظهار کرد: هدف نظام مقدس 
جمهوری اسالمی رسیدن به عدالت بوده است، البته رسیدن به عدالت ملزوماتی 

دارد که عمده اش بر عهده مس��ئوالن اس��ت. وی افزود: رسیدن به عدالت نیازمند 
نقش��ه جامع است که در بیانیه گام دوم رهبری به آن اشاره شده است. در بند چهارم 

منشور بحث عدالت مطرح شده است و فرموده اند عدالت در صدر همه کار ها است.
وی افزود: ما امروز در برخی از دستگاه های اجرایی شاهد بی عدالتی هایی هستیم که 
ناش��ی از عدم اجرای قوانین است. برخورد با فساد همه اش به عهده قوه قضاییه نیست، 
بلکه باید منش��أ وقوع آن را از بین برد. مردم از قوه قضاییه انتظار به حقی برای برخورد 

با فساد دارند، اما قبل از آن باید منشأ فساد را خشکاند.

میزان
خیانت و دروغ مسئوالن کاخ باشکوه اعتماد را فرو می ریزد

مرجع تقلید ش��یعیان در ش��رح نهج البالغه یکی از لوازم فروریختن اعتماد 
عمومی مردم را خیانت و دروغ مسئوالن معرفی کرد.

آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی گفت: یکی از خصلت های نیکو در هر انس��انی، 
امان��ت داری اس��ت تا جایی ک��ه یکی از مالک  های دینداری ش��مرده می ش��ود. 

پاسداری، حفاظت، ام�ن�ی�ت، ام�ان، م�واظبت، مراقبت، رازداری، نگهداری، آسایش 
و آرام���ش روح و ج�ان از ج�م�ل�ه م�عانی امانت و مفاهیمی چون خ�ی�ان�ت، دزدی 

و چ�پ�اول، بی وفایی، ایجاد رعب و وحش��ت، نیرنگ، ج�اس�وس�ی، ن�فاق، بهتان، کتمان 
حقیقت و بی مباالتی در نگه داری اسرار، متضاد آن است.

وی گفت: مهم ترین س��رمایه جامعه اسالمی اعتماد متقابل به یکدیگر است که اگر 
اعتماد و اطمینان نباش��د، رشته های همکاری از هم می گسلد و سرمایه بزرگ اعتماد و 

اطمینان در صورتی حفظ می شود که اصل صداقت و امانت بر جامعه حاکم باشد.

دیدگاه
کشورهای مهم منطقه باید از مردم فلسطین حمایت کنند

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت:  به علت فش��اری که در حال حاضر 
روی مردم فلس��طین وجود دارد، کشورهای مختلف و مهم منطقه باید از مردم 

فلسطین حمایت کنند.
علی الریجانی در دیدار با محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق اظهار داشت: 

خوش��بختانه روابط ایران و عراق در نهایت صمیمیت و در ابعاد سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی برقرار است. خوشحال هستیم که پس از تنش هایی که به علت جریان های 
تروریستی در عراق به وجود آمده بود، امروز این کشور از امنیت خوبی برخوردار است. 

وی خاطرنش��ان کرد: موضوع برقراری امنیت در کشور عراق نشان داد که ملت این 
کش��ور رشید بوده و از ارتش قوی ای برخوردار هستند. البته نقش آیت اهلل سیستانی هم 
در مهار و ختم غائله جریان های تروریستی در عراق بسیار چشمگیر بود. کشور عراق در 

شرایط فعلی از جایگاه خوبی در منطقه برخوردار است. 

پارلمان

 گفتم به امریکا اعتماد نکنید
می گویم به اروپا هم اعتماد نداشته باشید

راجع به برجام؛ خب، بنده از روز اّول بارها و بارها 
گفتم به آمریکا اعتماد نکنید! هم در جلسات خصوصی 
این را گفتم، هم در جلس��ات عموم��ِی مردمی گفتم؛ 
در جلس��ات خصوصی بیش��تر هم این را گفتم؛ گفتم 
به اینها اعتماد نکنی��د؛ اگر میخواهید قرارداد ببندید، 
تضمین های الزم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد 
قرارداد ببندی��د، بعد امضا کنید؛ به حرِف اینها اعتماد 
نکنی��د. یکی از چیزهایی که بن��ده آن وقت، بخصوص 
روی آن تصری��ح کرده بودم این ب��ود که گفتم ما این 
قرارداد را قبول میکنیم به این شروط -چند شرط بود- 
یکی از ش��رط ها این بود که گفتیم رئیس جمهوِر وقِت 
آمریکا بنویس��د و امضا کند که تحریمها برداشته شد؛ 
این جزو ش��رایط ما بود، جزو ش��رایط بنده بود؛ خب، 
مسئولین محترم زحمت کشیدند، تالش کردند، عرق 
ریختند، ]ولی[ نتوانس��تند و این نشد و نتیجه اش این 
است که دارید مشاهده میکنید: دو سال، دو سال ونیم 
گذشته است، ما به همه ی تعّهدات عمل کرده ایم، این 
م��ردک می آید بیرون و میگوی��د که من قبول ندارم و 

خارج میشوم و چنین میکنم و چنان میکنم.
حاال گفته میش��ود که برج��ام را میخواهیم با این 
س��ه کش��ور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور 
هم اعتماد ندارم. من میگویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ 
]اگ��ر[ میخواهید ق��رارداد بگذارید، تضمین به دس��ت 
بیاورید - تضمین واقعی، تضمین عملی - َوااّل فردا اینها 
ه��م همان کاری را خواهند کرد ک��ه آمریکا کرد، ]اّما[ 
به یک ش��یوه ی دیگر. روش��های سیاسی و دیپلماسی، 
روش��های ویژه ای است؛ گاهی لبخند میزنند و در حال 
لبخند، خنجر را تا دسته در سینه ی انسان فرو میکنند؛ 
دیپلماس��ی این است دیگر؛ با اخالق خوش، با تعریف و 
تمجید که »بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، ما میدانیم 
ش��ما قرارداد را به هم نمیزنید،«! اگر چنانچه توانستید 
تضمین از آنها بگیرید به طوری که بش��ود اعتماد کرد، 
خب اشکالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید 
چنین تضمین قطعی ای را بگیرید -که بنده هم بس��یار 
بعی��د میدانم که بتوانید تضمین بگیرید- آن وقت دیگر 

نمیشود این جوری حرکت کرد و این جوری ادامه داد.
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مخاطب شمایید

 مردم آمریکا شایسته سیاستمدارانی
بهتر از ترامپ هستند
حس��ین امیرعبداللهیان دستیاور ویژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: مردم آمریکا 
شایسته سیاستمدارانی بهتر از ترامپ، پمپئو و بولتون 

در کاخ سفید هستند.

 برای توهین به منتقدان
۵ دقیقه هم زیاد است

واکنش ها به آخرین توییت اسحاق جهانگیری 
همچن��ان در فضای مجازی ادام��ه دارد. این 
اظه��ارات مع��اون اول رئیس جمهور که نوش��ته بود، 
"هم��ه حرف هایی ک��ه علی��ه دولت زده می ش��ود را 
می توان ظرف 5 دقیقه جواب داد" از س��وی بسیاری 
از فعاالن این ش��بکه فرافکنی برای فرار از پاسخگویی 

به گرانی های اخیر تعبیر شد.
حسین دهباشی سازنده مستند انتخاباتی روحانی 
و از فعاالن رس��انه ای کش��ور در واکنش به این توییت 
نوشت: برای چنین حجمی از پرسش و حرف و حدیث 
در 5 دقیقه نمی شود جواب داد و به آمارها و مستندات 
تکی��ه کرد. مگر مدعی معجزه باش��ی. یا که نه! به جای 
پاس��خ و اس��تدالل، بزنی به جاده  همیشگی فرافکنی و 
توهین و تخریب و مسخرگی و سیاه نمایی منتقدان. که 
با این مدل و ایجاز شاید 5  دقیقه هم برایش زیاد باشد!

فساد آحاد مردم، محصول فساد حکومتی 
و احساس ناامنی اقتصادی است

س��یدمهدی ش��جاعی نویس��نده و روزنامه نگار 
نوشت: محصول غارت بیت المال یا بی توجهی به 
معیش��ت مردم، فقط لطمه ی اقتصادی به مردم نیست. 
ایجاد هرج و مرج و ناامنی اقتصادی اس��ت. ترویج لقمه 
حرام اس��ت و موّجه س��اختن آن. به عبارتی: فساد آحاد 
مردم، محصول فساد حکومتی و احساس ناامنی اقتصادی 
اس��ت. چراکه: مردم، یکایک مردم، برای تامین معیشت 
خوی��ش اقدام می کنند - به هر قیمت - و س��نگ روی 
س��نگ بند نمی ش��ود. درس��ت مثل این که حکومت از 
تامین امنیت، س��ر  باز زن��د و آن را به مردم واگذارد. و هر 
کسی اقدام به تأمین امنیت خود کند. و همگان به تامین 
و تهیه و حمل هر سالحی مجاز باشند. اگر خادم و خائن 
در نگاه حکومت، برابر باشند - و حتی خائنین مقرب تر - 
و هرکه هرچه به خیانت و سرقت برده بازنگرداند، سنگ 

روی سنگ بند نمی شود. - همچنان که نمی شود!

سیاست مجازی

جوابیه شورای نگهبان
روزنام��ه »سیاس��ت روز« در  بی����ه ا ش��ماره روز یکش��نبه خ��ود جو
)4975( م��ورخ 1397/12/12 در صفحه 3 و طی 
گزارشی تحت عنوان »س��خنگویی که نیم ساعته 
نشس��ت خب��ری را مدیری��ت می کن��د!« مطالب 
نادرس��ت و خالف واقع��ی به جناب آق��ای دکتر 
کدخدایی و روابط عمومی ش��ورای نگهبان نسبت 

داده است.
متاس��فانه نویس��نده محترم گ��زارش عالوه 
بر تیت��ر کنایه آمیز خالف واق��ع، از »روتیتر« هم 
نگذش��ته و در آنجا نیز تعریضی نادرست با عنوان 
»داس��تان س��خنگو و سیاس��ت روز این بار شوای 

نگهبان« آورده است.
در همان ابتدای گزارش آمده است که معموال 
به نشس��ت های سخنگوی ش��ورای نگهبان دعوت 
نمی ش��ویم و اگر ه��م احیانا! دعوت ش��ویم اجازه 
سوال نداشته و در صورت پرسش، پاسخ سوالمان 

داده نمی شود!
یا اینکه خبرنگار محترم اش��اره کرده که 20 
دقیقه در جس��ت وجوی جای پارک اتومبیل بوده 
اس��ت و وقتی به جلس��ه رس��یده متوجه شده که 
جناب س��خنگو تاخی��ر دارد و از همین رو باز هم 

سواالت بر روی دستش مانده است!
اینک��ه ش��ما ج��ای پارک ب��رای خ��ودروی 
شخصی خود در خیابان ش��لوغ و پرازدحام »امام 
خمین��ی)ره(« پی��دا ننموده اید بی��ش از آنکه به 
دکت��ر کدخدایی و ش��ورای نگهبان ربط داش��ته 
باش��د به نظم کاری و مالحظ��ات مربوط به تردد 
ش��ما و رس��انه متبوع برمی گردد. آیا در نشس��ت 
خبری سخنگویان محترم نهادهای مختلف کشور، 
برای ش��ما جای پارک اختصاص��ی خودرو در نظر 

می گیرند؟
اما عنوان نموده اید ع��ادت کرده ایم به دعوت 
نشدن به نشست سخنگوی شورای نگهبان! که حقا 
و انصافا مطلب صد درصد کذبی اس��ت. مستندات 
متقن و محکمی در روابط عمومی شورای نگهبان 
موجود اس��ت که ثابت می کند روزنامه »سیاست 
روز« به نشس��ت خبری سخنگوی شورای نگهبان 
دعوت شده و الزم است بدانید نگاه شورای نگهبان 

به رس��انه های کش��ور از هر فکر، سلیقه و نگاهی، 
همواره علی الس��ویه بوده و ف��ارغ از جناح و گروه 
سیاس��ی، خود را موظف به دعوت از این عزیزان و 

اکرام و احترام آنها دارد.
اما اینکه اش��اره ش��ده اس��ت که جناب آقای 
دکتر کدخدایی اجازه سوال نمی دهند و یا پاسخی 
ب��ه پرس��ش های مطرح��ه ارائه نمی کنن��د، از آن 
دروغ های ش��اخداری است که بعید می دانیم خود 
نویس��نده گزارش هم بدان باور داشته باشد، راقم 
گ��زارش یا واقعا اهل رصد اخبار و اطالعات روزانه 
نیس��ت و یا اینکه خدای ناکرده خود را به تجاهل 

زده است.
خبرن��گاران محترم روزنامه سیاس��ت روز در 
تم��ام این چند س��ال اخی��ر، کال در دو نشس��ت 
خبری س��خنگوی ش��ورای نگهبان به تاریخ های 
1397/10/15 و 1397/12/11 حضور داش��ته اند. 
اوال بفرمایی��د چگون��ه از برگزاری جلس��ه با خبر 
شده اید؟! دوم اینکه هر رسانه با هر گرایشی سوال 
خود را می پرسد، همچنین الزم است جهت اطالع 
خبرن��گار محت��رم روزنامه سیاس��ت روز یادآوری 
ش��ود در نشس��ت م��ورخ 1397/12/11 پ��س از 
پایان صحبت های آقای دکتر کدخدایی، به ترتیب 
خبرن��گاران خبرگزاری موج، رادی��و، روزنامه جها 
صنع��ت، روزنامه ایران، پای��گاه خبری خبر فوری، 
ایلن��ا، خبرگزگاری  روزنامه ق��دس، خبرگ��زاری 
فارس، خبرگزاری پان��ا، رزنامه کیهان، خبرگزاری 
آن��ا، روزنامه اعتم��اد )2 س��وال( روزنامه جوان و 
باش��گاه خبرنگاران و خبرگزاری تس��نیم سواالت 
خود را مطرح کرده و پاسخ دریافت نمودند. ظاهرا 
فقط سیاس��ت روز زیادی ب��وده و دکتر کدخدایی 

وقت پاسخگویی نداشته است!
اولی��ن س��والتان این ب��وده که بع��د از تایید 
اعتبارنام��ه نمایندگان که نظارت ش��ورای نگهبان 
همچنان ادامه دارد، چرا تاکنون علی رغم رفتارهای 
صورت گرفته در همه ادوار، به جای اینکه نماینده 
خاطی در دوره بعد رد صالحیت ش��ود، اعتبارنامه 
او در میان��ه راه پ��س گرفت��ه نمی ش��ود؟ که در 
این باره بای��د گفت: اوال بارها پاس��خ های مفصلی 
به این پرس��ش در ابعاد گوناگون و در رس��انه های 
مختلف داده شده است. ثانیا جهت تذکر و اطالع، 
یادآور می ش��ود در روزنامه »وط��ن امروز« )مورخ 
21 شهریور 1397( دکتر کدخدایی به این سوال 

چنین پاس��خ داده اس��ت که »از نظر رویه و آنچه 
عمل می ش��ود )بازه زمانی نظارت( تا قبل از تایید 
اعتبارنامه اس��ت که شورای نگهبان ورود می کند، 
بعد از تایید اعتبارنامه شورای نگهبان ورود نکرده 
و قص��دی ب��رای ورود ندارد ام��ا از جهت فقهی و 
حقوقی، ش��ورای نگهبان معتقد اس��ت اگر بعد از 
اعتبارنامه ها نیز کش��ف ش��ود که ف��ردی از قبل 
فاقد صالحیت بوده، ش��ورا می توان��د ورود کند«. 
ام��ا الزم ب��ه توضیح اس��ت عدم ورود ش��ورا پس 
از تایی��د اعتبارنامه، مربوط به قان��ون انتخابات و 
نقائص موجود در آن می باش��د که بالطبع خارج از 
وظایف قانونی شورای نگهبان است و مکررا توسط 

سخنگوی شورای نگهبان تذکر داده شده است.
س��وال نموده ای��د آی��ا ترجمه اش��تباه دولت 
از برج��ام و برخی کنوانس��یون ها عم��دی بوده یا 
س��هوی؟! این چه ربطی به ش��ورای نگهبان دارد. 
مگر شورای نگهبان مس��ئول عمد و سهو دیگران 
اس��ت. ش��ورای نگهبان موظف است در چارچوب 
وظایف قانونی خود هر آنچه را که متضمن ایراد و 

ابهامی است اعالم بدارد نه کمتر و نه بیشتر.
اینکه زبان مذاکرات بین المللی چه باید باشد 
و چه نباید باش��د، ه��م هیچ ارتباط��ی به حیطه 
وظایف ش��ورای نگهبان ندارد. این سوال را باید از 

متولیانش بپرسید، نه سخنگوی شورای نگهبان!
ش��ما یک زحمت نص��ف و نیم��ه ای به روال 
مال��وف و مانند همه دوس��تان خبرن��گار به خود 
می دادید و با دکتر کدخدایی تماس می گرفتید یا 
با روابط عمومی شورای نگهبان مکاتبه می نمودید 

مسلما پاسخ سواالت خود را دریافت می کردید.
نویسنده محترم مرقوم فرموده اید با 20 دقیقه 
تاخیر از زمان شروع جلسه به نهاد شورای نگهبان 
رسیده است اما باز خبری از آقای کدخدایی نبوده 
اس��ت! و همین باعث گردیده تا نتواند س��واالتش 

را بپرسد!؟
جهت اطالع این خبرن��گار محترم باید عرض 
کنیم س��اعت شروع نشس��ت 11 اعالم شده است 
و آق��ای دکتر کدخدایی معم��وال از دقایقی پیش 
از س��اعت اعالمی آماده ورود به جلسه هستند اما 
به جهت اینکه جلس��ه با حض��ور تعداد معقولی از 
اصحاب رسانه تشکیل شود و اینکه بعضی دوستان 
رس��انه با تاخیر حاضر می ش��وند، گاهی 10 تا 15 
دقیقه جلس��ه را دیرتر ش��روع می کنند تا دیگران 

هم برس��ند. جهت اطالع حضرتعال��ی باید متذکر 
شویم، شاید نشست های سخنگوی محترم شورای 
نگهبان جزو معدود جلس��اتی است که خبرنگاران 
همواره تا آخرین لحظه ای که »والس��الم علیکم« 

گفته می شود، اجازه ورود به نشست دارند.
اتفاقا نشست روز ش��نبه 1397/12/11 راس 
ساعت 11:5 آغاز شده است. پس یا ساعت جناب 
خبرنگار، مش��کلی دارد و یا اینکه مس��اله دیگری 

در میان است.
اما نشست نیم ساعته!

روال جناب آقای دکتر کدخدایی بر این است 
که نشس��ت را با اعالم و مرور مصوبات و یا ایرادات 
ش��ورای نگهبان آغاز می کنند. گاه��ی مصوبات و 
ایرادات زیاد است و وقت بیشتری می گیرد و بعضی 
اوقات کوتاه و طبیعتا زمان کمتری می برد. در ادامه 
زمان در اختیار خبرنگاران اس��ت تا بی هیچ مانعی 
س��واالت خود را مطرح کنند و در این زمینه هیچ 
محدودیتی وجود ندارد. حال ممکن است به دلیل 
طوالنی شدن مصوبات و سواالت بیشتر خبرنگاران 
زمان بیشتری صرف نشس��ت شود و احتمال دارد 
به دلیل کمی س��واالت، ب��ه تعبیر خبرنگار محترم 
سیاس��ت روز، نشس��ت نیم س��اعته تمام شود! آیا 
سخنگوی شورای نگهبان مس��ئول کمی و زیادی 

مصوبات و یا سواالت خبرنگاران است؟
ذکر ای��ن نکته هم ضروری اس��ت که پس از 
پایان رس��می نشس��ت خبری هم، خبرنگاران در 
میانه راه، سخنگوی شورای نگهبان را احاطه کرده 
و مش��غول پرس��ش می ش��وند و حتی این روند تا 
داخل آسانسور هم کش��یده می شود. حال چگونه 
اس��ت که به خبرنگار روزنامه سیاس��ت روز اجازه 
سوال داده نشده و یا اینکه پاسخی به پرسش داده 
نشده اس��ت؟! شاید این دوست محترم در نشست 

دیگری حضور داشته اند!
توضیحات سیاست روز: 

ضمن تش�کر از پاسخگویی شورای نگهبان 
برخالف بس�یاری از دس�تگاه ها که این روحیه 
را ندارن�د، باید توضیح دهیم که ابتدای گزارش 
مورد اش�اره ش�ورا که برای آن جوابیه نوش�ته 
ش�ده اس�ت، منظورمان از روتیتر و توضیحات 
درباره سخنگوهایی که به سیاست روز پاسخگو 
نبودند، دس�تگاه هایی همچ�ون دولت و مجمع 
تش�خیص و مجلس بود نه نهاد شورای نگهبان 

در صح�ت این ادعا کافی اس�ت ک�ه بگوییم در 
همان گ�زارش هم نوش�ته بودیم ک�ه فقط قوه 
قضاییه از این رویه پاس�خگو نبودن استثناست 
که باید امروز به این ارگان وزارت امور خارجه را 

نیز که آن روز از قلم افتاد اضافه کنیم.
نب�ودن  پاس�خگو  ن�گارش  از  منظورم�ان 
س�خنگوها به ش�ورای نگهبان باز نمی گشت و 
تعجبمان از اینکه شورای نگهبان هم علی رغم، 
انتظارمان نشد و نتوانستیم سوال مان را بپرسیم 

بود و بس.
 در ادام�ه الزم ب�ه توضی�ح اس�ت معموال 
نشس�ت های خب�ری در دس�تگاه های مختلف 
برای این برگزار می شود که اوال، سخنگو درباره 
برنامه ه�ای جدید، ابهام�ات و... توضیح دهد و 
سپس از خبرنگاران بخواهد که در صورت عدم 
رفع ابهامات و وجود س�واالتی غی�ر از مباحث 
طرح ش�ده، پرسش هایش�ان را مطرح کنند، بر 
همین اساس است انتظارمان این بود با وجودی 
ک�ه ح�دود 20 دقیق�ه تاخیر، همچنان جلس�ه  
پرس�ش و پاسخ استمرار داشته باشد چراکه در 
بدو ورود مسئول ورود و خروج اشاره داشت که 

جلسه با تاخیر شروع شده و هنوز ادامه دارد.
در ادامه ضمن یادآوری درباره اینکه برخی 
از ارگان هایی که در مناطق ش�لوغ، پرتردد و یا 
اماکنی که دارای جای پارک مناس�ب نیس�تند، 
این امکان را برای خبرن�گاران فراهم می آورند 
که خ�ودرو را در مح�ل مورد نظر آن س�ازمان 
پ�ارک کند، مانند راه آهن، دانش�گاه ها، مجلس 

شورای اسالمی، وزارت امور خارجه و... .
علی رغ�م  می داری�م  مع�روض  همچنی�ن 
نامه  نگاری ه�ای ص�ورت گرفت�ه ب�رای انج�ام 
گفت وگو با س�خنگو و بعضی از اعضای ش�ورای 
محت�رم نگهبان م�دت قابل توجهی اس�ت که 

پاسخی دریافت نکرده ایم.
در نهایت یادآوری این نکته ضروری به نظر 
می رسد که سیاست روز به عنوان یک رسانه ای 
ک�ه خود را انقالب�ی می داند، همواره پش�تیبان 
و هم�راه نهادهای انقالبی بوده و در این مس�یر 
شورای نگهبان نیز جزو نهادهایی است که برای 
آن جایگاه وی�ژه ای قائلیم و درج مطلب مذکور 
براس�اس توق�ع متقابلی بوده که از ش�ورا برای 

درک اصحاب رسانه داشتیم و بس.

ادامه از صفحه اول
اتحادیه اروپا در بیانیه ای که از س��وی ترکیه، 
مقدونیه ش��مالی، مونته نگرو، ایس��لند، صربستان، 
آلبانی، بوس��نی و هرزگوین، لیختنش��تاین، نروژ 
و س��ان مارینو حمایت شده اس��ت، از یوکیا آمانو 
مدی��رکل و دبیرخانه آژانس به دلیل گزارش تایید 
فعالی��ت صلح آمیز هس��ته ای ایران تش��کر کرد! و 
البته نگف��ت چرا با وجود تاییدی��ه 14باره آژانس 
درباره فعالیت های صلح آمی��ز ایران هنوز تعهدات 
برجامی اش را اجرایی نکرده است. این اتحادیه در 
این بیانیه پایبندی راس��خ و حمایت مستمر خود 
از برنام��ه جامع اقدام مش��ترک را اعالم و بر اراده 
خود برای ت��داوم همکاری با جامعه بین المللی در 
راس��تای حفظ این توافق تاکید کرد. اتحادیه اروپا 
ب��ا بیان اینکه برجام عنص��ری کلیدی در معماری 
عدم اش��اعه هس��ته ای در جهان اس��ت و با اشاره 
به 10 س��ال دیپلماس��ی که منجر ب��ه این توافق 
ش��د، افزود که توافق هس��ته ای جامعه بین المللی 
اطمین��ان داد ک��ه ماهیت برنامه هس��ته ای ایران 

صرفا صلح آمیز است. 
 ام��ا انگار یادش رفته که پیش از این هم با 
توجه به امضایی که ایران زودتر از اغلب کش��ورها 
بر پای ان.پی.تی انداخته و در حالی که کشورهایی 
دارای کالهک هسته ای این کار را نکردند اطمینان 
داده بود ک��ه نمی خواهد در مس��یر غیرصلح آمیز 
پی��ش رود و این امر به فتوای مقام معظم رهبری 

هم مزین شد.
در ای��ن بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه رفع 
تحریم های هسته ای بخشی ضروری از برجام است، 
اتحادیه اروپا تاسف عمیق خود را از خروج آمریکا 
از این توافق ابراز داش��ت و ادامه داد: همانطور که 
در 14 گزارش پیاپی آژانس آمده، ایران به اجرای 
تعهدات هسته ای خود تحت رژیم راستی آزمایی و 

نظارت جامع و سختگیرانه آژانس ادامه داده است 
و باید همچنان ادامه دهد.

بروکس��ل ب��ا اس��تقبال از ارزیاب��ی اطالعات 
مرتبط با پادمان ها که به دس��ت آژانس می رس��د 
برای تحکیم راس��تی آزمایی ها، افزود: ما آژانس را 
ترغیب می کنیم که همچنانکه اطالعات تازه ای به 

دستش می رسد، این اقدام را ادامه دهد.
 به جز تاس��ف عمیق اروپ��ا نمی گوید برای 
تامی��ن منافع ایرانی که 14ب��ار متعهد بودن خود 
را ثابت کرده اس��ت چ��ه اقداماتی در پیش گرفته 
و چط��ور می خواه��د حق مل��ت ای��ران را به آنها 
برگرداند و چرا خودش تعهدات برجامی را اجرایی 

نمی کند. 
اتحادی��ه اروپا تاکید کرد تا زمانی که ایران به 
اجرای کامل تعهدات هسته ای خود ادامه می دهد، 

ای��ن اتحادیه به ت��داوم اجرای کام��ل و موثر این 
تواف��ق متعهد خواه��د مان��د و از طرف های دیگر 
نیز می خواهد که همه بخش های برجام را به طور 
کام��ل و موثر اج��را کنند. این بیانی��ه از مدیرکل 
آژانس خواس��ت همچون گزارش اخی��ر خود، در 
گزارش های آتی نیز به ارائه اطالعات دقیق آنگونه 
که در بند چهارم قطعنامه 15 دسامبر سال 2015 
ش��ورای حکام آژانس آمده درب��اره همه اقدامات 
هسته ای فهرست شده در همه بخش های ضمیمه 

اول برجام ادامه دهد.
 چرا کس��ی اتحادیه اروپا را راس��تی آزمایی 

نمی کند؟!
اتحادی��ه اروپا ضم��ن ابراز حمای��ت کامل از 
ماموری��ت آژان��س در راس��تی آزمایی و نظارت در 
تعه��دات برجام��ی ای��ران از کس��ری بودجه این 

سازمان برای صرف هزینه های فعالیت های مرتبط 
با برجام در س��ال 2019 و پس از آن ابراز نگرانی 

کرد.
بروکس��ل همچنین اظهارنظر مدیرکل آژانس 
مبنی بر تاثیر همکاری به موقع و کنشگرانه ایران 
در فراهم کردن دسترسی های مورد نیاز بر تسهیل 
اج��رای پروتکل الحاقی و ارتقای س��طح اعتماد را 

تایید کرد.
ای��ن بیانیه افزود: اتحادی��ه اروپا از تداوم اجرا 
اس��تقبال می کن��د و در عی��ن حال ب��ر ضرورت 
تداوم پایبندی س��ختگیرانه ایران به همه تعهدات 
هس��ته ای از جمله با رعایت محدودیت 130 تنی 
آب س��نگین و همکاری کامل و به موقع با آژانس 
از جمله از طریق اجرای توافقنامه جامع پادمان ها 

و پروتکل الحاقی تاکید دوباره می کند.

 این خواسته سنگینی است که ایران تا قبل از 
اجرای تعهدات طرف های مقابل نباید زیربارش رود.

اتحادیه اروپا در پایان با بیان اینکه اجرای کامل 
و مس��تمر برج��ام به همراه وصول ب��ه جمع بندی 
گسترده تر برای اعتمادسازی بین المللی در ارتباط 
ب��ا ماهیت صرف��ا صلح آمیز برنامه هس��ته ای ایران 
ضروری است، تاکید کرد: در این راستا، تصویب به 

موقع پروتکل الحاقی از سوی ایران الزم است.
این در حالی اس��ت که آمانو روز جمعه س��وم 
اس��فندماه چهاردهمین گزارش خود را در زمینه 
راس��تی آزمایی اجرای برجام و پایبندی جمهوری 
اس��المی ایران به توافق هس��ته ای منتشر کرد که 
طب��ق انتظار همانن��د 13بار قبل، ب��ار دیگر آمانو 
فعالیت ها و همکاری های س��ازنده ای��ران را مورد 

تایید قرار داد.
بر پایه آخرین گزارش آمانو، ایران هنوز سطح 
غنی سازی و میزان ذخایر اورانیوم غنی سازی شده 
خود را در سطحی که مورد توافق بوده، نگهداشته 
و آژانس تصریح کرده به تمامی مکان هایی که برای 

بازرسی و بازدید نیاز بوده، دسترسی داشته است.
در همین ارتباط »فدریکا موگرینی« مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش با انتشار 
بیانیه ای ضمن اس��تقبال از اینس��تکس به اهمیت 
تداوم و اجرای آن در بلند مدت اش��اره و تاکید کرد 
که »این سازوکار مالی را به سرعت گسترش خواهیم 
داد و از همه کش��ورهای اروپایی خواستار همکاری 
فع��ال هس��تیم«؛ اظهاراتی که ب��ا واکنش منفی و 
هش��دار مقامات آمریکایی و به ویژه شخص »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد.
اما با همه اینها اگر به بیانیه پر از باید و دستور 
ضمن خواسته اضافه تصویب پروتکل الحاقی پادمان 
جواب درخور داده نشود همچنان اروپا پیشتازانه به 

ورود به حریم منافع ایران ادامه می دهد.
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اتحادیه اروپا به جای اجرای تعهداتش دستور داد!

 غلط اضافه
پاسخی درخور می خواهد

نماین��ده مق��ام معظ��م رهب��ری و دبیر  شورای عالی امنیت با محمد الحلبوسی، درح���اشیه
رئیس مجلس عراق و هیئت همراه دیدار و گفت وگو کرد.

دریابان علی ش��مخانی گسترش همکاری های منطقه ای، 
اقتص��ادی و امنیت��ی میان ایران و ع��راق را فرصتی راهبردی 
و تأمین کننده امنیت منطقه و پیش��رفت و توس��عه دو کشور 
دانس��ت و خاطرنشان ساخت؛ توسعه همکاری های همه جانبه 
ایران و ع��راق می تواند با طراحی و اجرای برنامه های مؤثر در 
ابع��اد اقتصادی، تجاری و انرژی موجبات آرامش و رفاه پایدار 

را برای مردم دو کشور فراهم نماید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تمجید از مواضع "اصولی 
و شجاعانه" رئیس مجلس عراق در حمایت از آرمان فلسطین 
و حمایت از حقوق ملت س��تم دیده این کش��ور در برابر رژیم 
غاصب و اش��غالگر صهیونیس��تی، این مس��ئله را نشان دهنده 
هوش��یاری جامعه عراق دانس��ت و افزود: طرح ه��ای انحرافی 

برای فراموشی آرمان آزادی سرزمین اسالمی فلسطین محقق 
نخواهد شد.

دبی��ر ش��ورای عالی امین��ت ملی گفت: 
راهپیمای��ی عظی��م اربعی��ن نمونه ب��ارز و 
بی نظی��ری از تعام��الت فرهنگ��ی و عالیق 
مردمی میان دو کش��ور است و باید تالش 

نمائیم با بهره گیری از فرهنگ اربعین 
جبه��ه متحد مظلوم��ان عالم برای 
مقابله با ظلم، تبعیض و بی عدالتی 

در جهان متشکل کنیم.
عل��ی ش��مخانی حضور 
نیروهای آمریکایی در منطقه 

را تهدیدی بلند مدت برای حکومت های مردم س��االر و متکی 
به توان داخلی و مخالف وابستگی به قدرت ها توصیف و تاکید 
کرد: تجربه پرهزینه حمله داعش به عراق نشان داد آمریکا در 
مواقع بحران نه تنها حاضر نیس��ت از مردم و دولت ها در برابر 
عناصر تروریست دفاع کند، بلکه تمام ظرفیت های تسلیحاتی 
و اطالعات��ی خ��ود را برای مدیریت تروریس��م و 

استفاده ابزاری از آن به خدمت می گیرد.
ش��مخانی س��فر آت��ی رئیس جمه��وری 
اس��المی ایران به ع��راق را فرصتی تاریخی 
ب��رای تصمیم گیری نهای��ی در پرونده های 
م��رزی، حقوقی و اقتص��ادی بین دو 
کش��ور عنوان و خاطرنشان کرد: با 

تالش های مشترک انجام ش��ده طی سال های اخیر، مجموعه 
س��ازوکارها و زیرس��اخت های الزم ب��رای ایج��اد جه��ش در 

همکاری های اقتصادی میان دو کشور فراهم شده است.
رئی��س مجلس عراق در این دیدار خاطرنش��ان س��اخت: 
ای��ران نقش مهمی در ایجاد امنی��ت و ثبات در منطقه دارد و 
شکس��ت جریان تروریسم تکفیری بدون حضور و ایفای نقش 

فعال ایران ممکن نبود.
محمد الحلبوس��ی با تقبیح استفاده از اهرم تحریم یکجانبه 
علیه کشورها خاطرنشان کرد: به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد 

که از خاک عراق برای اقدام بر علیه کشور دیگر استفاده کند.
رئی��س مجلس عراق که در رأس ی��ک هیئت بلندپایه به 
تهران سفر کرده است افزود؛ پیوندهای ناگسستنی دو ملت در 
س��ایه مشترکات دینی، فرهنگی و اعتقادی و اراده رهبران دو 
کش��ور، زمینه های منحصر به فردی از منافع مشترک را پیش 

روی ایران و عراق قرار داده است.

شمخانی:
یکایی در منطقه تهدیدی بلندمدت برای حکومت های مردم ساالر است وهای آمر حضور نیر


