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اروپایی ها از بردگی آمریکا دست بکشند
رئیس کمیته امنیت داخلی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
گفت که منطقی نیس��ت وقتی اروپایی ها به تعهداتشان عمل نمی کنند خواستار 
پایبندی ایران به برجام هس��تند، انتظار ما از اروپایی ها این اس��ت که سر عقل 

آمده و از بردگی دست بکشند.
ولی اهلل نانواکناری با اش��اره به عمل نکردن اروپایی ها به تعهداتش��ان در برجام 

گفت: همه کس��انی که برجام را امضا کردند ملزم به رعایت تعهداتش��ان شده اند که 
انج��ام ندادن تعه��دات از منظر اخالقی و اف��کار عمومی محکوم اس��ت.در همین حال 
نانواکناری در پایان و در جمع بندی گفت: وقتی اروپاییان به تعهداتشان عمل نمی کنند 
منطقی نیس��ت بخواهند ایران به برجام پایبند باش��د ما آماده هستیم که اگر اروپایی ها 
همی��ن رون��د را ادامه دهند گام چهارم و عم��ل متقابل را انجام دهی��م انتظار می  رود 

اروپایی ها سر عقل آمده و از بردگی آمریکا دست بکشند.   ایسنا 

ما به هیچ وجه پای میز مذاکره مجدد نمی رویم
کارش��ناس مسائل سیاسی گفت: اروپایی ها به این جمع بندی رسیده اند که تمام 

مسئوالن نظام یکپارچه در برابر زیاده خواهی های آمریکا ایستاده اند.
حمیدرضا ترقی ، با اش��اره به بیانیه اروپا مبنی بر احتمال خروج از برجام اظهار 
ک��رد: اروپایی ها همراه با آمریکایی ها از برجام خارج ش��دند، اما می خواس��تند 

با وقت کشی بر تصمیم گیری های مس��ئوالن ایران اثرگذاری کنند.اروپایی ها فکر 
می کنند که ایران متوجه دسیسه آنها برای وقت کشی شده است و حاضر نیست بیش 

از ای��ن هزینه خروج یکطرفه آمریکا از برجام را بپردازد. او درباره واکنش ایران به اقدام 
اروپا مبنی بر احتمال خروج از برجام گفت: ایران اتمام حجت خود را در س��ازمان ملل 
و موضع گیری های رس��می کرده اس��ت، امروز افکار عمومی جهان منطق ایران مبنی بر 
ادام��ه ندادن برجام به صورت یکطرفه را می پذیرند؛ به طور طبیعی هیچ فرد عاقلی زیر 

بار قرارداد یکطرفه نمی رود.  باشگاه خبرنگاران جوان

عده ای نیروهای انقالبی را با برچسب تندروی به حاشیه می رانند
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینک��ه نیروهای مؤمن و انقالبی باید مورد 
حمای��ت قرار گیرند، گفت: نباید عده ای آنها را با برچس��ب تندروی به حاش��یه 
برانند. اس��داهلل بادامچیان گفت: تأکید مقام معظم رهبری روی گفتمان انقالب 
و انقالبی گری مس��ئوالن بویژه جوانان، رمز توفیقات جمهوری اس��المی در برابر 

هجوم بی امان دش��منان اس��الم و ایران است. نیروهای مؤمن و انقالبی باید مورد 
حمایت قرار گیرند و برخی آنها را با برچسب تندروی به حاشیه نرانند. همین نیروها 

هستند که ایام جنگ نرم در برابر فتنه سینه سپر می کنند و دشمن را ناکام می گذارند. 
بادامچیان تأکید کرد: همان طور که رهبر انقالب فرمودند، اتحاد نیروهای انقالب بس��یار 
مهم اس��ت و اختالف س��الیق نباید به مخالفت و معارضه منجر شود. وی افزود: اینکه در 
چهل سالگی انقالب، همه نیروهای انقالب و مردم و مسئوالن یکصدا علیه دشمنان اسالم 

هستند و پشت سر رهبری مثل کوه ایستاده اند، یک دستاورد بزرگ است.  مهر 

برجام، نباید تبدیل بشود به وسیله ای 
برای فشار بر ایران شود

 البّته این دولتی که بنا اس��ت بیای��د که هنوز نیامده؛ 
حاال او هندوانه ی دربس��ته است و نمیدانیم حاال داخل 
آن چ��ه در می آی��د، اّما همین دولتی ک��ه االن وجود 
دارد -همی��ن دولت کنون��ی در آمریکا- دارند برخالف 
آنچه تعّه��د کردند و تصمیم گیری مش��ترک کردند و 
مسئولین به ما آن وقت اعالم کردند، عمل میکنند. من 
اینجا الزم میدانم عرض بکنم ]اینها[ کارهای متعّددی 
کردن��د، تخلّفهای متعّددی کردند، یکی دو تا نیس��ت، 
تازه ترینش این تمدید تحریم ده س��اله اس��ت، اگر این 
تحریم ]تمدید[ بش��ود، قطعاً نقض برجام است -بدون 
تردید- و بدانند جمهوری اس��المی حتماً در مقابل آن 

واکنش نشان خواهد داد.
 ح��رف من در این زمینه به مس��ئولین و به مردم این 
اس��ت که این توافق هسته ای که اسمش را گذاشته اند 
برجام، نباید تبدیل بش��ود به یک وسیله ای برای فشار 
هرچند وقت یک باری از س��وی دشمن به ملّت ایران و 
به کشور ما؛ یعنی نباید اجازه بدهیم که این را وسیله ی 
فشار کنند. مسئولین به ما گفتند که ما این کار را انجام 
میدهیم، ای��ن اقدام را میکنیم برای اینکه فش��ارهای 
تحریم برداش��ته بش��ود؛ حاال عالوه بر اینکه آن کاری 
را که آن وقت قول دادند بکنند و بنا بود همان روز اّول 
انجام بگیرد و تا هشت و نُه ماه هنوز به طور کامل انجام 
نگرفته و ناقص اس��ت -که مس��ئولین ما این را صریحاً 

بیان میکنند؛ آنهایی که خودشان دست اندرکار بودند.
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اعم��ال تغیی��رات در برجام ، س��یگنالی بود ک��ه واکنش های 
متعددی در خارج و داخل کش��ور به همراه داشت، اما در تمام 
این واکنش ها این نکته محرز بود که تغییر در برجام به معنای 
ابطال آن اس��ت. با وج��ود آنکه محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
 ABC( خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبری ای بی سی
News( تاکید کرده بود که ایران با هرگونه اعمال تغییرات در 
برجام مخالف اس��ت، اما موضوع تغییر برجام را علی ربیعی، در 

نشست هیأت وزیران مطرح کرد.
موضوعی که بعداً از س��وی دفتر سخنگوی دولت اعالم شد که 
منظور علی ربیعی س��خنگوی دولت از طرح پیشنهادی مبنی 
بر تغییرات جزیی در دل برجام ناظر به تصویب زودتر پروتکل 
الحاقی در مجلس ش��ورای اسالمی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران است که در برجام سال ۲۰۲۳ تعیین شده، به شرط آنکه 
آمری��کا هم برجام را به همراه لغ��و همه تحریم ها در کنگره به 
تصویب برساند. جالب آنجا بود که خبرگزاری رویترز نیز مدعی 
ش��ده بود که رئیس جمهور ایران با اعم��ال تغییرات جزئی در 
برجام به ازای رفع کلیه تحریم ها علیه ایران موافقت کرده است؛ 
ادعایی که با اظهارات رئیس جمهور ایران در تهران و نیویورک 

همخوانی نداشته و بالفاصله تکذیب شد.
محدوده تغییرات

در این میان برخی نیز محدوده تغییرات برجامی را مش��خص 
کردند ، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ 
درباره جزئیات تغییرات در برجام گفت این تغییرات مربوط به 
تاریخ های ذکر ش��ده برای انجام تعهدات است و افزایش زمان 
اج��رای تعهدات و محدودیت های ایران در جریان تغییر برجام 

مدنظر اس��ت. وی افزود: ش��نیده ها از این امر حکایت دارد که 
دولت پذیرفته اس��ت در قبال رفع تحریم ها، پروتکل الحاقی را 
بپذی��رد و آن را اج��را کند که البته در این باره باید بگویم رای 

مجلس درباره اجرای پروتکل الحاقی تعیین کننده است.
ژرژی��ک آبرامی��ان نماین��ده ارامنه جنوب و عضو کمیس��یون 
حقوقی و قضایی مجلس نیز در تشریح جزئیات و ابعاد دیگری 
از تغیی��رات گفت: پیش��نهادی که ظریف در بح��ث الحاق به 
کنوانسیون ها گفته این است که از همین حاال بپذیریم و متعهد 
شویم که دنبال سالح کشتار جمعی و هسته ای نیستیم. عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
براساس برجام این قضیه باید چند سال بعد اتفاق می افتاد اما 
می شود کش��ورمان برای خروج از این بن بست، در صورتی که 
آمری��کا تحریم ها خود را بردارد و به س��از و کار برجام برگردد 
الحاقی��ه را بپذیرد. یعنی یک تغییر کوچ��ک در تاریخ اجرای 

تعهدات متقابل انجام دهیم.
دولت نمی تواند برجام را تغییر دهد

محمدرضا پور ابراهیمی عضو فراکس��یون نمایندگان والیی با 
بی��ان اینکه  طرح ای��ن مباحث در راس��تای ایجاد یک فضای 
جنگ روانی اس��ت تا ایران نس��بت به مواضع اصولی مطالبات 
به حق خود عقب نش��ینی کند، گفت: رئیس جمهور نمی تواند 
ب��دون اجازه مجلس به اندازه یک کلمه، نه متن برجام را کم و 

نه به متن برجام اضافه کند.
نماینده م��ردم کرمان در مجلس افزود :  این نوع موضع گیری 
به معنای تضعیف جمهوری اسالمی، در شرایطی است که باید 
ب��ا اقتدار از منافع ملی خود دف��اع کند و این تضعیف قطعا به 
صالح نیست. پور ابراهیمی تصریح کرد: هرگونه تغییر در متن 
برجام که منج��ر به افزایش تعهدات ای��ران و کاهش تعهدات 

طرف مقابل ش��ود موجب از بین رفت��ن منافع ملی جمهوری 
اس��المی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
مت��ن برجام طب��ق قانون به تصویب مجلس رس��یده اس��ت، 
رئیس جمهور حق هیچ گون��ه تغییر در متن این قانون را ندارد 
زیرا رئیس جمهور مجری برنامه های تصمیمات قانونی مجلس 
اس��ت و نمی تواند بدون اجازه مجلس ب��ه اندازه یک کلمه، نه 
متن برجام را کم و نه به متن برجام اضافه کند زیرا این اقدام از 
اختیارات رئیس جمهور خارج است. پورابراهیمی ایجاد هرگونه 
تغیی��ر در متن برجام را بس��یار خطرن��اک و نقض منافع ملی 
کشور خواند و گفت: نس��بت به ایجاد هرگونه تغییر در برجام 
کوت��اه نخواهیم آمد. غربی ها از ابتدا نی��ز به دنبال این بودند 
ک��ه ایران گام به گام از حقوق قانونی خود عقب نش��ینی کند. 
محمدمه��دی زاهدی رئیس کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات 
نی��ز درباره »تغییر کوچک در دل برجام« اظهارداش��ت: تحت 
هیچ ش��رایطی مصلحت نیست که کشورمان فعاًل بخواهد وارد 
گفت وگوی دوجانبه با آمریکا ش��ود. وی افزود: اگر قرار بر این 
باشد که رئیس جمهور مذاکره دوجانبه ای را داشته باشد یقیناً 
در دنیا عزت مندی جمهوری اس��المی تلقی نخواهد شد ضمن 

اینکه با سیاست های کلی نظام هم در تضاد کامل است.
تغییر یا ابطال برجام

این درحالی اس��ت که همزمان با انتشار این خبر، کارشناسان 
واکنش��های متعددی به این امر نش��ان دادند. این گروه بر این 
باورند که تغییر برجام تفاوتی با ابطال آن ندارد و  حتی هزینه 
های آن به مراتب نس��بت به ابطال برجام بیشتر خواهد بود. از 
این رو وزارت خارجه باید هر گونه اقدامی در راس��تای مذاکره 
مج��دد را محکوم کند. به گفته این کارشناس��ان،  آژانس بین 
 ،T المللی انرژی اتمی برای اینکه بتواند به بهانه بازتفس��یر بند

ضمیه اول توافق هسته ای، به اماکن نظامی در ایران دسترسی 
کامل داش��ته باش��د، چنین مس��ئله ای را مطرح کرده است. 
مقامات آمریکایی به دنبال آن هستند که  تاریخ انقضای اعمال 
برخی محدودیت های هسته ای علیه برنامه هسته ای ایران از 
بین رفته و این موارد، به محدودیت هایی دائمی تبدیل شوند. 
بنابراین کارشناس��ان غربی به آنها پیش��نهاد کرده اند که بند 
موس��وم به غروب آفتاب)Sunset( مورد بازبینی و تغییر قرار 
گیرد. همچنین امریکا درپی آن است که موضوع توان موشکی 
ایران در قالب یک الحاقیه، به توافق هس��ته ای پیوست شود و 
یا ترتیبی اتخاذ ش��ود که توان  موشکی ایران به صورت موازی 
با برجام، محدود ش��ود. به نظر می رس��د مقامات آمریکایی و 
اروپای��ی تالش می کنند تا با حفظ ش��اکله توافق هس��ته ای، 

محتوای آن را تغییر دهند.

تاکید ایران
بای��د در نظر داش��ت که هر گونه اقدام��ی در خصوص مذاکره 
مجدد در قبال برجام و تغییر توافق هسته ای، خط قرمز ایران 
است که الزم است دستگاه سیاست خارجی کشور در دیدارهای 
خود با مقامات کشورهای غربی بر آن تاکید داشته باشد. توافق 
برجام بر اس��اس تصمیم گروه 5+1 نوشته شده و همه اعضا در 
زمان امضای برجام بر توازن و منطق آن تاکید داش��تند. دراین 
میان ممکن اس��ت به رغم مخالفت اولیه دولت های اروپایی  با 
اصالح برجام ، این کش��ورها  تحت فش��ار امریکا، برای اصالح 
برجام به کاخ سفید چراغ سبز نشان دهند، بنابراین تاکید ایران 
برای غیر ممکن بودن بازبینی برجام و اینکه  هرگونه اصالح آن 
نقض این توافق محسوب می شود، به آنها نشان خواهد داد که 
این تفاهم برای تغیی��ر برجام ، نتایج مثبتی برای آنها نخواهد 

داشت و تنها  امنیت منطقه و جهان را به خطر می اندازد.
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یا اجرای کامل برجام یا هیچ
آیا توافق هسته ای قابل تغییر است؟

کتایون مافی


