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تسریع در روند اضمحالل رژیم جعلی صهیونیستی
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 
ترامپ با خطاهای راهبردی که در حمایت از تروریسم، نقض برجام و قوانین و پیمان های 
بین المللی و همچنین زیر پا گذاشتن حقوق مردم فلسطین مرتکب شده است به نماد 
هرج و مرج گرایی و خش��ونت افزایی در عرصه جهانی تبدیل ش��ده است. اولین پیامد 

این اقدام فاجعه بار، انسجام بیشتر و وحدت مسلمانان عالم برای دفاع از مقدسات خود 
و تسریع در روند اضمحالل رژیم جعلی صهیونیستی است. وی با بیان اینکه قدس شریف، 

بخش الینفک فلسطین است، خاطرنشان کرد: هر نوع تصمیم گیری در مورد آینده این سرزمین 
در صالحیت ساکنان اصیل و غیرمهاجر آن بوده و هیچ کشوری نمی تواند با نادیده گرفتن حقوق 

مسلم مردم فلسطین برای این کشور اسالمی تصمیم گیری کند.  ایسنا
 کاش این س��خنان که براس��اس بیانات رهبری عنوان ش��ده اس��ت توسط همه 

مسئوالن با عمق جان باور شود.

امنیت و اقتدار
ایران در محاکم بین المللی طرح دعوی کند

مجید کیان پور نماینده مردم دورود در مجلس گفت: خس��ارات ناشی از عدم 
اج��رای تعهدات آمری��کا در برجام باید به صورت کارشناس��ی ارزیابی و به عنوان 
حقوق شهروندی توسط وزارت امور خارجه و دولت در محاکم بین المللی پیگیری 
ش��ود. در اینجا سوالی مطرح می شود که چگونه آمریکا به صورت یک طرفه و به 

راحتی از برجامی که توس��ط 5 کش��ور امضا و تبدیل به سندی بین المللی شده و 
تعهدی جهانی به دنبال داشت.  خانه ملت

 ای کاش قب��ل از نوش��تن بیانیه  تن��د در مقابل منتقدان، قب��ل از به زبان راندن 
کلماتی ناحق درباره قصورهای صورت گرفته در برجام، دولت و تیم هسته ای تالش کند 
تا پیشنوس شکایت از امریکا در سازمان ملل را بنویسد و آماده کند. ای کاش تیم دولت 
همانقدر که در پاس��خ به منتقدان داخلی عجل��ه دارد و صریح بیانیه می دهد در مقابل 

دشمنان هم سریع واکنش نشان داده و لکنت زبان نگیرد.

پارلمان
فرقی با ترامپ ندارند

مصطفی کواکبیان عضو فراکس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
گف��ت: اگر برجام توانس��ته ترامپ را با آن خصوصیات رفتاری خش��مگین کند، 
اتقاقا نش��ان دهنده درس��ت بودن آن اس��ت. اگر افرادی از برهم خوردن برجام 
خوش��حال باش��ند فرقی با ترامپ ندارند.اگر قرار بر این باش��د که به طور جدی 

اتحادیه اروپا از برجام خارج شود، دولتمردان و نمایندگان نیاز به تجربه زیادی از 
گذشته دارند تا در دوران تحریم ها کشور به نفع منافع مردم اداره شود. بابک زنجانی 

یکی از این تجربه ها اس��ت که نباید از آن غافل ش��د و نبای��د در دوران تحریم ها اجازه 
سوءاستفاده افرادی مثل زنجانی به وجود بیاید.  ایلنا

 تَکرار می کنیم شما ابتدا پاسخ ادعایی که درباره منعقد شدن برجام و نرخ دالر داشتید 
بدهید بعد موضوع جدید را طرح کنید، ضمن آنکه گاه یادتان می رود هدف برجام رسیدن به 
منافع ملی بود نه سنجش عصبانت فالن رئیس جمهور و یا ثابت کردن بدعهدی یک کشور!!

گالیه

اصرار دارم بر تثبیت حقوق هسته ای
اص��رار دارم بر تثبیت حق��وق ملّت ایران، از جمله 
مس��ئله ی حقوق هس��ته ای؛ اصرار داریم ب��ر اینکه از 
حقوق ملّت ایران یک قدم عقب نش��ینی نباید بشود. ما 
البّته در جزئّیات ای��ن مذاکرات مداخله نمیکنیم؛ یک 
خط��وط قرمزی وجود دارد، یک ح��دودی وجود دارد، 
این حدود باید رعایت بشود؛ این را گفتیم به مسئولین 
و موّظفند که این حدود را رعایت کنند؛ از هارت وهورت 
دشمنان و مخالفان هم واهمه ای نداشته باشند و ترسی 
به خودش��ان راه ندهند. همه این را باید بدانند که این 
تحریمهایی که علیه ملّت ایران به کار برده شده، عمدتاً 
ناش��ی از کینه ورزی اس��تکباری آمریکا است؛ کینه ی 
آمریکایی مثل کینه ی شتری ]است [. بنا دارند بر اینکه 
بر ملّت ایران فش��ار بیاورند به امید اینکه شاید بتوانند 
ملّت ایران را تس��لیم کنند؛ اشتباه میکنند؛ ملّت ایران 
با فش��ار، تسلیم هیچ کس نخواهد شد. شما این ملّت را 
نشناخته اید؛ این ]ملّت [ ملّتی است که به حول و قّوی 
الهی میتواند فشارها را تحّمل کند و تهدید شما و فشار 
شما را برای خودش تبدیل کند به فرصت؛ این کار را به 

توفیق الهی ملّت ایران خواهد کرد.
 م��ا در زمین��ه ی تصمیم گیری ه��ای اقتصادی و 
برنامه ریزی های اقتصادی نقاط ضعفی داش��ته ایم؛ این 
نقاط ضعف موجب شده است که دشمن احساس کند 
ب��ا تحریم و امث��ال آن میتواند رخنه ایج��اد کند؛ این 
فرصتی است برای ما تا این نقاط ضعفمان را بشناسیم، 
آنها را برطرف کنیم و ان شاءاهلل برطرف خواهیم کرد. و 
تحریم هم کارساز نیست برای آمریکا؛ این را هم بدانند 
و من گمان میکنم خودشان هم میدانند. دلیل اینکه ما 
میگوییم آنها خودشان میدانند که تحریم کارساز نیست 
این است که تهدید نظامی را هم چاشنی میکنند. خب 
اگر تحریم میتوانست مقصود شما را برآورده کند، دیگر 
چرا تهدید نظامی میکنید؟ این نشان میدهد که تحریم 
مقصود آنها را برآورده نمیکند، کارساز نیست؛ مجبورند 
تهدی��د نظام��ی هم بکنند ک��ه البّته ای��ن تهدیدهای 
نظامی ش��ان، عمل بسیار مشمئز کننده و نفرت انگیزی 
اس��ت؛ پی درپی رئیس جمهورش��ان، آن یکی شان، آن 
یکی شان ]تهدید نظامی میکنند[. به جای تهدید نظامِی 
این و آن، بروید اقتصاد ویران ش��ده ی خودتان را ترمیم 
کنید؛ بروید کاری کنید که دولتتان پانزده روز، شانزده 
روز تعطیل نش��ود؛ بروید قرضهایتان را ادا کنید؛ برای 

سروسامان دادِن کار اقتصادی تان فکری بکنید.
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مخاطب شمایید

 بسته پیشنهادی 3 کشور اروپایی
برای حفاظت از اجرای برجام

حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در لن��دن نوش��ت: خانم ترزا می نخس��ت وزیر 
بریتانی��ا در گفت وگ��وی تلفن��ی ب��ا حس��ن روحان��ی 
رئیس جمهوری ایران به وی اطالع داده است که بریتانیا، 
فرانس��ه و آلمان روز سه شنبه در بروکس��ل بسته ای از 
پیش��نهادات را به ظریف ارائه خواهند داد برای حفاظت 
از اج��رای برجام که این اطمینان را به ایران می دهد که 

از منافع اقتصادی توافق هسته ای بهره مند خواهد شد.

جلسات سازنده
محمدجواد ظری��ف وزیر خارجه ای��ران پس از 
دیدارهایش در مورد برجام نوشت: جلسات خوب 
و س��ازنده ای با همتایان خود در پکن و مسکو داشتیم. و 
به دیدار با نمایندگان اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در 
بروکسل می رویم. به زودی مشخص می شود که چگونه 
 )1+P4 س��ایر اعضای باقی مانده در برجام )به گفت��ه او
می توان��د منافع ایران را در برج��ام تضمین کنند و این 

دستاورد منحصر به فرد دیپلماسی را حفظ کنند.

افطاری ممنوع
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
سنت افطاری دادن به روزه داران در ماه رمضان، 
از رسوم نیکی است که در بین مردم ما رایج است. اگرچه 
ممکن است نیت س��ازمان های دولتی ترویج این سنت 
حس��نه باش��د، اما برای رعایت هزینه کرد از بیت المال و 
حفظ حقوق مردم، خواستم از برگزاری چنین مراسم هایی 

از محل بودجه عمومی وزارت ICT خودداری شود.

قدس سینه ی ستبر اّمت اسالم است
وحی��د یامین پور فعال رس��انه ای نس��بت به 
انتقال س��فارت امریکا به قدس، واکنش نشان 
داد و نوش��ت: قدس فقط پایتخت فلس��طین نیست، 
س��ینه ی س��تبر اّمت اس��الم اس��ت؛ صهیونیست ها 
می خواهند خط تمدنی که از تهران، بغداد و دمش��ق 
می گذرد و به قدس می رس��د را کور کنند ولی آنها با 
پای خود به مس��لخ آمده اند. آین��ده  جهان از مواجهه 

تاریخی ما با "آنها" در قدس رقم خواهد خورد.

سیاست مجازی
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بخش پایانی
امریکا زیر مذاک��ره مزین به  مصوبه س��ازمان مل��ل زده و درحـــاشیه
اروپا ب��ه عنوان عضو اصل��ی در مذاکرات به جای 
تدبی��ر س��از و کاری ب��رای تنبیه عض��و ناراضی!! 
تدابیری اندیشیده تا عضو متعهد به قرارداد یعنی 
جمه��وری اس��المی را در فش��ار ب��رای پذیرفتن 
مذاکراتی بر س��ر مسایل مهم تر کند، در حالی که 
همین رفتار چند س��اله اخیر نشان از حاکم بودن 
قانون جنگل در جامعه جهانی داش��ته و نمی توان 

از این جامعه با توهم تضمین!! 
به منافع ملی رس��ید! اما انگار برای بس��یاری 
از دیپلمات ه��ا پذیرفتن خطا س��خت تر از مرتکب 
ش��دن خطای بعدی است! انگار برخی نمی خواهند 
بپذیرن��د که حقوق بین الملل چی��زی جز یک واژه 
زیبا برای سوء استفاده قدرتمندان از آن و مشروعیت 
بخش��یدن به کارهای خالف انسانی شان نیست. اما 
اگر ساز و کار حقوقی برجام را بنگیریم مانند چیزی 
که روز گذش��ته در بخش نخس��ت گزارش بررسی 
کردی��م می بینیم که روی کاغذ و با قواعد و قوانین 
بین المللی این ما هس��تیم ک��ه باید از عضو خاطی 
و عنص��ر نامطلوب ش��کایت ک��رده و حتی غرامت 
بگیریم، اما آیا این رویه بدون اتکا به سیاست زور و 

تنها از منظر حقوقی به نتیجه می رسد؟!

معاهده بین المللی چیست
بن��د 1- ال��ف م��اده ۲ کنوانس��یون 1۹۶۹ 
وین درخص��وص حقوق معاهدات بی��ان می دارد: 
»معاهده« عبارت است از یک »توافق بین المللی« 
که "بین دولت ها" به صورت "کتبی" منعقد ش��ده 
و "تحت حاکمیت حقوق بین الملل" باش��د، صرف 
نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در س��ندی 
واحد یا در دو یا چند س��ند مرتبط به هم منعکس 

شده باشد.
برای تحقق ش��رط س��وم از شرایط فوق )تحت 
حاکیمت حقوق بین الملل بودن(، دولت ها می بایست 
این قصد را داش��ته باشند که متن توافق شده بر آن 
legally binding باش��د. به عبارت دیگر، طرفین 
می بایس��ت intention to be bound داش��ته 

باشند تا دولت ها براساس متن امضایی و وفق حقوق 
بین الملل دارای حقوق و تکالیف تعهدات شوند.

البته الزم به ذکر است که اگر یک متن مشمول 
حق��وق بین الملل و ذیل آن تلقی ش��ود، نقض آن 
 International Obligation نیز نقض ی��ک
خواهد بود که موجب تحقق مسئولیت بین المللی 
دول��ت "state responsibility" بوده و دولت 
خاط��ی موظ��ف ب��ه توق��ف Cessation، عدم 
تک��رار non-repetition و جب��ران خس��ارت 

reparation می باشد.
به ع��الوه، دولت زیان دی��ده )دولتی که نقض 
تعهد نسبت به او انجام شده( مجاز به اقدام متقابل 
خواه��د بود. از این رو، دولت ه��ا در تلقی یک متن 
امضایی به عن��وان معاهده/کنوانس��یون/توافقنامه 
بین الملل��ی و... بس��یار محت��اط ان��د؛ و دادن حق 
بررس��ی این تعه��دات به مجالس کش��ورها نیز به 
موجب مسئولیت های برآمده از شمولیت حقوق و 

تعهدات بین المللی صورت پذیرفته است.
در مقاب��ل، توافق��ات non-binding، دارای 
ضمانت اجرایی حقوقی به معنای تحقق مسئولیت 
بین المللی دولت ه��ا نخواهند بود؛ اگرچه می توانند 
ضمان��ت اجراهای سیاس��ی و اخالقی بس��یار قوی 
داشته باشند، که امکان تخطی دولت ها و یا انگیزه 
دولت ها برای تخطی را ازبین ببرند، ولو آن که متن 

legally binding نباشد.
 legally به عب��ارت دیگر، می بایس��ت بی��ن
binding ب��ودن و enforceable ب��ودن ی��ک 
توافق بین دو کشور، تفاوت قائل شد؛ چراکه یکی، 
در ص��ورت نقض به معنای نقض حقوق و تعهدات 
بین المللی و از اسباب تحقق مسئولیت بین المللی 
دولت ها اس��ت، درحال��ی که دیگ��ری، با ضمانت 
اجراهای تعیین ش��ده مبتنی بر تعهدات از سوی 

طرفین روبه رو خواهد بود.
البته، دقیقا همین جا است که اختالف در انطباق 
و یا تفاسیر گوناگون هم می تواند سرآغاز مشاجره و 
تنازع شده و مشکالت آغاز شود؛ به نحوی که حتی 

در تفسیر هم نتوان به نتیجه روشنی رسید.
به عبارت دیگر برجام ناش��ی از اراده دولت ها 

و پذیرفت��ن داوطلبان��ه تعه��دات از س��وی طرف 
ایرانی نگارش ش��ده اس��ت و دولت ایران به ّکرات 
از واژه داوطلبانه استفاده کرده و خاصیت ویژه این 
تعهدات، بازگشت پذیر بودن آنهاست. همچنین اگر 
متنی مش��مول حقوق بین الملل تلقی شود، ضمن 
عدم بازگش��ت پذیری، ویژگی الزام آوری داش��ته و 

غیرقابل تخطی است.
مض��اف ب��ه اینک��ه در صورت نق��ض معاهده 
از س��وی یک��ی از طرفی��ن، تعهد حقوق��ی برای 
طرف های دیگ��ر بوجود آورده و طرف نقض کننده 
مل��زم به توق��ف، عدم تکرار و جبران خس��ارت به 
ط��رف مقابل و اعاده به وضع س��ابق خواهد ش��د. 
به عالوه دولت زیان دیده تحت ش��رایطی مجاز به 

اقدام متقابل نیز خواهد بود.
دیگ��ر آنکه قبل انعق��اد برجام در وین، حمید 
بعیدی ن��ژاد رئیس هیات فنی تی��م مذاکره کننده 
هسته ای در گزارش��ی از خود نوشت: ماهیت این 
س��ند البته در نهایت حقوقی نیس��ت، بدین معنا 
که مت��ن نهایی تفاهم برای تصوی��ب، به مجالس 
قانون گ��ذاری کش��ورهای ط��رف تفاهم ارس��ال 
نمی ش��ود. چراکه اوال سند حاوی تعهدات سیاسی 
و داوطلبانه است که نافی تکالیف اجباری حقوقی 
براس��اس تکالیف و الزامات حقوق داخلی اس��ت، 
دوم آنکه ش��رایط کشورهای طرف تفاهم، پذیرش 

ماهیت حقوقی آن را ناممکن کرده است.
 »در مقاب��ل معاهدات ]ال��زام آور[ بین المللی، 
توافق��ات غیرالزام آور یا سیاس��ی وج��ود دارند که 
ضمان��ت اجرای آنها سیاس��ی و اخالقی اس��ت و 
این ضمانت اجراهاس��ت که انگیزه و امکان تخطی 
دولت ه��ا را از بین می برن��د، هر چند متن نگارش 
شده معاهده نباش��د«. لذا می بایست بین معاهده 
و توافق سیاس��ی بی��ن دولت ها تفاوت قائل ش��د 
چراکه اولی در صورت نقض از مصادیق و اس��باب 
تحقق مسئولیت بین المللی دولت هاست و دیگری 
ب��ا ضمانت اجراهای سیاس��ی و اخالقی مبتنی بر 

تعهدات طرفین روبه روست.
لذا برجام از منظر حقوقی یک توافق سیاسی 
درخص��وص حل همه مس��ائل کلی��دی مربوط به 

پرونده هسته ای جمهوری اسالمی و لغو تحریم ها 
و قطعنامه ه��ای یک جانب��ه و چندجانبه ش��ورای 
امنی��ت، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران است، از آنجا که این سند 
ماهیت سیاسی داشته و حاصل یک تفاهم تاریخی 
سیاس��ی اس��ت، قطعا اجرای آن براساس اقدامات 

متقابل خواهد بود.
این توافق نهایی منطبق بر اصل مس��لم اقدام 
متقابل دولت ها بوده و ایران تا زمانی تعهدات خود 
را انج��ام خواهد داد که طرف مقاب��ل به تعهدات 
خود پایبند باش��د. در جامعه بین المللی، دولت ها 
در تلقی یک تفاهم سیاس��ی ب��ه عنوان یک تعهد 
حقوقی بس��یار محتاطانه عم��ل می کنند. مثاًل در 
روی��ه داخلی آمری��کا به لحاظ تلق��ی نمودن این 
تفاه��م تح��ت عن��وان Non Binding، ال��زام 
حقوقی نسبت به اجرای برجام وجود ندارد و عدم 
اجرای آن منج��ر به ایجاد مس��ئولیت بین المللی 
حقوقی برای دولت آمریکا نخواهد ش��د. همانگونه 
که هیچ اجبار روش��نی را تح��ت حاکمیت حقوق 
بین الملل ب��ر طرف ایرانی اعمال نمیکند. هر چند 
این امر بدین معنی نیس��ت ک��ه طرفین می توانند 
مفاد برجام را نقض کنند، زیرا متونی که به لحاظ 
حقوق��ی غیرالزام آور هس��تند ضمان��ت اجراهای 
سیاس��ی و اخالقی ک��ه گاهی قوی ت��ر از ضمانت 

اجراهای حقوقی هستند، دارند.
بنابراین از منظر حقوق داخلی آمریکا، برجام 
یک معاه��ده یا تواف��ق قابل تصویب نیس��ت. در 
رویه داخلی جمهوری اس��المی ایران، این رویکرد 
به ش��کل دیگری اس��ت و تا حدودی پیچیده تر از 
روند داخلی آمریکاس��ت. از آنجا که آمریکا سابقة 
مطلوب��ی در جلب اعتماد ملت و دولتمردان ایرانی 
ندارد و تاکنون این چنین تعاملی با ایران نداش��ته 
اس��ت، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای 
اس��المی بر لزوم بررس��ی برجام در مجلس تأکید 
داش��ته و این امر را ی��ک ضرورت مهم در رابطه با 

حفظ منافع ملی میدانستند.
در صورتیک��ه معاونت حقوق��ی رئیس جمهور 
گفته بود: این متن یک معاهده نمی باش��د و از این 

منظر نیازمند تصویب مجلس طی روند قانونی طبق 
قانون اساس��ی نیس��ت. به عبارت دیگ��ر اگر طرف 
ایران��ی برج��ام را مطابق اص��ول ۷۷ و 1۲5 قانون 
اساس��ی در مجلس به تصویب می رس��اند، تعهدات 
حقوقی را برای ایران بوج��ود می آورد در حالی که 
طرف های آمریکایی و... چن��ان تعهدات حقوقی را 
نپذیرفته بودند. هرچند قبل از تأیید و امضای برجام 
در وین، مجلس ش��ورای اسالمی با تصویب قانونی 
که به تأیید ش��ورای نگهبان نیز رسیده بود، خود را 
از پرداختن به برجام ُمّبری نمود و آن را به شورای 

عالی امنیت ملی واگذار کرد
اما در نهایت بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب و 
آن هم براساس بی اعتمادی دیرینه نسبت به آمریکا، 
کار تصویب این توافق در شورای عالی امنیت ملی و 

به موازات آن در مجلس محترم نیز انجام شد.
نتیجه آنکه قصد طرفین در برنامه جامع اقدام 
مش��ترک یا برجام بر آن بوده اس��ت که این سند 
حاوی یک توافق جامع سیاسی با ضمانت اجراهای 
سیاس��ی باش��د. و البته همین ضمان��ت اجراهای 
سیاس��ی نیز براساس اعتماد نس��بی شکل گرفته 
میان طرفین توانس��ت به صدور قطعنامه ش��ورای 
امنیت برای لغو ش��ش قطعنام��ه دیگری که علیه 
ایران صادر ش��ده بود و نیز دستور لغو تحریم های 
یکجانب��ه امریکا توس��ط رئیس جمهور و همچنین 
لغ��و تحریم ه��ای اتحادیه اروپا گ��ردد و البته باید 
دید این تفاهم سیاس��ی ت��ا مرحله اجرای کامل و 

اثر گذاری دوام خواهد یافت یا خیر؟
با این تفاسیر چرا باید با کسانی مذاکره کنیم 
ک��ه به هیچ قاعده ای پایبند نیس��تند؟! چرا تالش 
داریم براساس قواعدی شروع به صحبت کنیم که 
یکبار توسط مذاکره کنندگان نقض شده و تعدادی 
از مذاکره کنند گان با ناقضان بدون هیچ برخوردی 

رفتار کرده اند.
چرا باید قوانین حقوق بشر و حقوق بین المللی 
را که تنها ابزاری برای استفاده ابزاری ناقضان شده 
اس��ت مدام م��ورد توجه قرار داده و آن را س��نگ 
محک خوبی برای خوبی و بدی کارها بیان کنیم؟!
چرا کس��ی نمی گوید آنهایی که مدام بر طبل 
قابل اعتم��اد بودن قواع��د بین آلمللی می کوبیدند 
و قطعنامه س��ازمان ملل را الزام آور می دانس��تند، 
ح��اال دوباره می خواهند با بزک کردن قواعد جدید 
ضعف خودش��ان را در تش��خیص به موقع سره از 
ناسره پنهان کرده و به جای پاسخ داده به مطالبات 
مردمی طلبکار شده اند؟! چرا کسی نمی گوید حاال 
چه قانونی بر جهان حاکم است و چطور می شود با 
چنین میزی منطقی را برای ادامه مذاکرات یافت؟

مذاکره در دنیایی که زور بر حقوق بین الملل ارجحیت دارد با کدام منطق؟

تضمین در قانون جنگل!
خوش بینی بی انتهای تضمین گرفتن از جامعه بین المللی که قانون گریز است
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امیر حمزه نژاد

ای��ن روزها می ت��وان از میان واکنش های  بعضا هیس��تریک و عصب��ی اصالح طلبان دست بـه نقد
حساسیت آنان نس��بت به مسائل مختلف را سنجید. چند روز 
پیش بود که بعد از اینکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
را به ط��ور یکجانبه از برجام خارج ک��رد، برخی از نمایندگان 
مل��ت در صحن مجل��س برجام و پرچم آمری��کا را آتش زدند. 
موضوعی که حساس��یت اصالح طلب��ان را برانگیخت که بارها 
اع��الم کردن��د این کار درس��تی نبوده اس��ت. حت��ی یکی از 
نمایندگان اصالح طلب مجلس نیز چند روز بعد برجام نونوار و 
جلد شده ای را تقدیم »مسعود پزشکیان« نایب رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی کرد تا تعصب این جریان به توافقی که حاال 

معلق میان زمین و آسمان مانده، را نشان دهد.
به نظر می رسد، موضوع دیگر حساسیت زا برای اصالح طلبان 
بیانیه مجلس خبرگان اس��ت. در این بیانیه ضمن تقبیح عمل 
یکس��ویه آمریکا در پایمال کردن س��اعت ها تالش دیپلماتیک 
کش��ورهای مختلف از جمله ایران و خروج یکسویه از برجام از 
رئیس جمهور هم خواسته ش��ده بود که به سبب خسارت های 

وارده برجام از ملت ایران عذرخواهی کند.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: »الزم اس��ت رئیس جمهور 
محترم، صادقانه و با صراحت، نسبت به خسارت های وارده در 
برجام که به خاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترس��یمی توس��ط 
رهب��ر معظم انقالب از جمله اخ��ذ تضمین های الزم از 1+5 و 

نی��ز عدم رعایت اقدام متناظ��ر و گام به گام پدید آمد، از مردم 
عزیز ایران عذرخواهی ک��رده، تجربه توافق برجام را چراغ راه 

آینده قرار دهند.«
موضوعی که به نظر می رسد کمترین انتظار در این شرایط 
اس��ت که باید در حق مردم ادا شود. مردمی که سال ها پیش 
به آنها وعده قطعی و مس��لم داده ش��ده بود که بعد از اجرای 
برجام تمام تحریم ها لغو می ش��ود و امیدواری زیادی نس��بت 
به گش��ایش های اقتصادی به آنان داده شد تا حدی که گفته 
ش��د بعد از اجرای برجام هر روز شاهد یک گشایش اقتصادی 
خواهیم بود، حاال نباید از آنان یک عذرخواهی خشک و خالی 

کرد؟!
موضوع عذرخواهی مس��ئوالن از مردم نیز در کش��ورهای 
مختلف یک رس��م به نشانه همدردی با آنان و همچنین تاکید 
بر اینکه مس��ئوالن مس��ئولیت کارهایی که کردند را برعهده 
می گیرن��د، اس��ت. این موض��وع بارها در کش��ورهای مختلف 
اتفاق افتاده اس��ت و انواع اخبار و مطالب زیادی از عذرخواهی 
مس��ئوالن کش��ورهای مختلف بخصوص کش��ورهای آسیای 
ش��رقی به گوش می رسد که به دلیل عدم تحقق وعده هایشان 

از مردم عذرخواهی و حتی استعفا کرده اند.
اما در این جهت رسانه های اصالح طلب حامی دولت چنان 
برافروخته اند که نش��ان می دهند این روزنامه ها س��عی ندارند 

وعده هایی که جریان سیاس��ی متبوعشان به مردم دادند را به 
گ��ردن بگیرند. روزنامه هایی که با تیترهای اغواکننده در داغ 

کردن بازار وعده های بی سرانجام نقش موثر داشتند.
 در همین زمینه روزنامه اطالعات در واکنش��ی عصبی به 
انتظار جهت عذرخواهی رئیس جمهور از مردم نوشت: »بیانیه ای 
ب��ه نام مجلس خبرگان رهبری به مناس��بت خ��روج آمریکا از 
برجام منتشر شده که نویسنده آن از رئیس جمهور خواسته به 
این خاطر از مردم عذرخواهی کند. به نظر می رس��د نویسنده 
ای��ن بیانیه رئیس جمهور آمریکا را با رئیس جمهور کش��ورمان 
اشتباه گرفته و به جای آنکه خواستار عذرخواهی دونالد ترامپ 
از مردم ایران به خاطر عهدش��کنی و خروج از برجام ش��ود، از 

رئیس جمهور کشورمان خواستار عذرخواهی شده است!«
از س��وی دیگر روزنامه اصالح طل��ب آرمان از قول آیت اهلل 
هاش��م زاده هریس��ی، درباره بیانیه ای مجلس خبرگان که در 
آن آم��ده اس��ت رئیس جمهور بای��د بابت برج��ام عذرخواهی 
کند، آورده اس��ت: »دولت باید خودش ج��واب این را بگوید. 
م��ن فقط این اندازه می گویم از مس��ائلی که بهانه به دس��ت 
دشمنان داخلی و خارجی بدهد و منشأ اختالف و بگوومگو در 
جامعه ش��ود، بهتر است برحذر باشند. داخل کشور ما مخالف 
و مواف��ق زیاد اس��ت. موافقان و مخالفان با این مس��أله داخل 

انقالب هستند.«

جالب اینجاس��ت ک��ه اصالح طلب��ان همواره ب��ا دوقطبی 
س��ازی های مختلف که تاکنیک همیشگی این جریان سیاسی 
اس��ت، زمینه اختالف داخلی را فراهم می کنند و کسی در این 
باب نگران نش��ده اس��ت اما حاال که درخصوص برجام انتقاداتی 
صورت گرفته و رئیس جمهور ملزم به عذرخواهی از مردم ش��ده 
است، این روزنامه ها ژست »بهانه به دشمن خارجی ندادن« را به 
خود می گیرند. به نظر می رسد که اصالح طلبان حتی تا این حد 
برای مردم و افکار عمومی ارزش قائل نیستند که برای وعده هایی 
ک��ه بی اثر و بی ثمر ماننده اس��ت، از مردمی که ب��ا نا کلید واژه 

»امید« آنها را امیدوار کردند عذرخواهی و طلب بخشش کنند.
در همین رابطه، کار به جایی رس��یده که منتقدان برجام 
متهم شده اند. دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت در واکنش 
به برخی موضع گیری ها درخصوص برجام اطالعیه ای صادر کرد 
که در آن آمده است: »متأسفانه آنان که باید عذرخواه مواضع 
نادرس��ت خود در گذشته باش��ند، طلبکارانه به دستاوردهای 
ملی می تازند و حاضر نیس��تند به این س��وال پاسخ دهند که 
خس��ارت های تحریم ظالمانه بر ملت ای��ران چه میزان بوده و 

برای پیشگیری به موقع از آن خسارت ها چه کرده اند؟« 
البت��ه به غی��ر از عذرخواهی از م��ردم، مجلس خبرگان به 
رئیس جمهور توصیه کرده است که با شفاف سازی کامل با مردم 
صحبت کند و اتفاقاتی که در برجام به وقوع پیوس��ته را مانند 
چراغی برای روشن کردن راه آینده دولت مورد استفاده قرار دهد 
که در این راس��تا عذرخواهی بزرگ تغییر جهت و تالش بیشتر 
برای بهبود وضعیت زندگی مردمی اس��ت ک��ه امروز با چنین 

اتفاقاتی در تنگنای بیشتری قرار گرفته اند.  جهان نیوز

وقتی اصالح طلبان مدعی، حتی یک عذرخواهی خشک و خالی را هم حق مردم صبور نمی دانند؟
واکنش های عصبی به بیانیه برجامی مجلس خبرگان رهبری


