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عضو هیئت نظارت بر برجام: 

ایران زیر بار کم  و زیاد کردن 
برجام نمی رود
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دادستان کل کشور:

مناطق آزاد دریچه بزرگ 
ورود و قاچاق کاال شده اند
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یکا  برجام کره شمالی و آمر
به نتیجه می رسد؟ 

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

نقض برجام و خروج آمریکا از آن، چه تأثیری 
بر تصمیمات دیگر کش��ورهای دنی��ا در ارتباط با 

آمریکا خواهد گذاشت؟
توافق هسته ای با جمهوری اسالمی ایران یکی 
از قراردادهای��ی بود که اروپا و آمریکا آن را الگویی 
برای حل دیگر اختالفات جهان مطرح می کردند.

همواره برجام یک دستاورد بزرگ برای اروپا و 
آمریکا تلقی می شد، به گونه ای که آن را برای کره 
ش��مالی نیز تجویز می کردن��د و قرار بود تا الگوی 

برجام ایران با کره شمالی نیز ادامه یابد.
خروج آمریکا از توافق هس��ته ای که از س��وی 
ترامپ رس��ماً اعالم ش��د، تبعات منف��ی زیادی را 
برای آمریکا در پی خواهد داشت، البته اگر دستگاه 
رسانه ای کشور با همراهی دیگر دستگاه ها همچون 
وزارت خارج��ه در این زمینه خوب عمل کنند می 

توان آمریکا را در شرایط سختی قرار داد.
بر اس��اس آنچه که آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی تاکنون از فعالیت های هسته ای ایران گزارش 
داده است، جمهوری اس��المی پایبندی خود را به 
توافق ثابت کرده و هیچگونه تخلفی تاکنون نداشته 
است، شاید بتوان این رفتار را یک امتیاز برای ایران 
در برابر نقض برجام از س��وی آمریکا دانست. اما تا 

چه زمانی می توان آن را ادامه داد.
ه��ر چند جمهوری اس��المی ای��ران از برجام 
هیج س��ودی نبرده بلکه خس��ارت نیز دیده است، 
اما پایبندی ایران به تعهداتی که انجام داده است، 
قطع��اً حقانیت جمهوری اس��المی ای��ران را ثابت 

می کند.
نباید فراموش ک��رد که اجرای یکطرفه برجام 
از س��وی ایران نمی تواند همیشگی باشد، این حق 
جمهوری اسالمی است که پس از بدعهدی، نقض 
و خ��روج آمریکا یا هر کش��ور دیگری از برجام، به 
ش��رایط گذش��ته بازگردد و فعالیت های هسته  ای 

خود را احیا کند.
اکنون نیز شرایط برای بازگشت ایران به پیش 
از برج��ام وجود دارد، که البت��ه باید فراتر از آنچه 

داشت برود.
نقض برجام از س��وی آمریکا ب��ر دیگر اهداف 
ایاالت متحده تأثیر منفی خواهد داشت، آمریکا در 
حال رایزنی با کره شمالی است تا شاید بتواند این 

کشور را وادار به تمکین کند.
رئیس س��ازمان سیا با رهبر کره شمالی دیدار 
داش��ته و اکنون نیز برای بار دیگر به پیونگ یانگ 
رفت��ه تا با کی��م جونگ اون دیدار ک��رده و زمینه 

دیدار او با ترامپ را نیز فراهم کند.
روند صلح دو کره تاکنون خوب پیش رفته است 
که یکی از دالیل آن ورود مس��تقالنه دو کش��ور به 
مذاکرات بوده است و اگر آمریکا در این زمینه دخالت 

کند، قطعاً نتیجه با شکست همراه خواهد بود.
کره ش��مالی از همان زمانی که بحث برجام به 
میان آم��د، مذاکرات و نتیج��ه آن را رصد کرده و 
در جریان آن قرار داش��ت، مقامات این کش��ور به 
خوبی با نوع رفتار آمریکا در مذاکرات هس��ته ای با 
ایران، آش��نا هستند ضمن این که پیش از این نیز 
کره شمالی یکبار طعم بدعهدی آمریکا را چشیده 

است.
اکن��ون که آمری��کا از توافق هس��ته ای بیرون 
رفت��ه، آیا می توان به آینده مذاکرات پیونگ یانگ 

و واشنگتن امیدوار بود؟
کره ش��مالی اکن��ون در مرحله ای اس��ت که 
آمریکایی ها هیچگاه ج��رأت حمله نظامی به این 
کش��ور را به خ��ود نمی دهند، کره ش��مالی دارای 
س��الح هسته ای با موش��ک های بالستیک دوربرد 
اس��ت که می تواند خ��اک آمریکا را نیز هدف قرار 

دهد.
ش��رایط توافق هس��ته ای ب��ا ای��ران اکنون با 
بدعهدی رس��می آمریکا روبرو شده است و همین 
موض��وع با توجه ویژه مقامات کره ش��مالی همراه 

است.
کره شمالی آیا قرار است هر آنچه که در زمینه 
هسته ای به دست آورده است، به ازای چه چیزی 
تعطیل کند، بتون بریزد و دانشمندان خود را خانه 

نشین کند؟
آمریکا با نابودی توافق هس��ته ای با جمهوری 
اس��المی ایران، فرصت حل اختالفات خود با کره 

شمالی را نیز از دست داد.
ایاالت متحده چگونه می خواهد با کره شمالی 
توافق و برای آن ی��ک پیمان تنظیم کند و از این 
کشور بخواهد که پای آن را امضا کند در حالی که 
ایاالت متحده از توافقی خارج ش��ده است که یک 
قرارداد بین المللی بود و به تأیید ش��ورای امنیت 

سازمان ملل هم رسیده است.
کره شمالی بی گدار به آب نخواهد زد و فریب 
وعده های آمریکا را نخواهد خورد، تن به خواس��ته 
آن نخواه��د داد و پ��ای هیچ توافق��ی را نیز امضا 
نخواهد کرد، مگر آن ک��ه تضمین عملی و قطعی 

دریافت کند. 
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در شرایطی که رئیس اتاق اصناف اعالم کرده که افزایش قیمتی برای کاالها در ماه رمضان رخ نخواهد داد 
آمارهای بانک مرکزی ضمن تایید این گفته از این مساله پرده برداشته که تمام افزایش قیمت ها 

تا قبل از رسیدن به ماه رمضان رخ داده است
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در جلس��ه هی��ات دولت ب��ه نکاتی دست ب�ه نقد گروه رویک�رد  رئیس جمهوری 
اش��اره کرد که بررسی آنها خالی از لطف نیست اما شاید 
بزرگترین نکته ای که می توان از این س��خنان اس��تخراج 
ک��رد، اعتقادش درباره این مضوع باش��د که اکنون زمان 

مناسبی برای بردن یکدیگر پای میز سوال نیست!
 ای��ن س��خنان از این باب برای ما تعجب آمیز ش��ده 
است که از زبان حقوقدانی خارج شده که ابتدای تدبیر و 
امید را با پناه  بردن به خدا از بس��تن دهان منتقد شروع 
کرده و گفته که در دولتش کس��ی لکن��ت زبان نخواهد 

گرفت!
ام��ا در اغلب مواقع زمان پاس��خگویی یا منتقدان را 
بر برچس��بهای عجی��ب و غریبی چون کاس��ب تحریم و 
نفه��م و نابینا رانده و یا مانند روز گذش��ته موافق چیده 
ش��دن میز پاس��خگویی نیس��ت! کاش جن��اب پرزیدنت 
حداقل تعیی��ن می کرد که چه زمانی وقت پاس��خگویی 
درب��اره وعده ه��ا و مطالبه از او و دولتش فرا می رس��د؟! 
آی��ا موافق اس��ت بعد از اتمام دولت تنه��ا با نقد یکطرفه 
توس��ط رئیس جمهوری بعدی مواجه ش��ود ی��ا می  تواند 
منتق��دان منص��ف را در برابر خود تحمل کن��د؟! با این 
 پیش ف��رض نکاتی را ک��ه در این س��خنرانی وجود دارد 

پی  می گیریم. 
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر حسن روحانی در 
جلس��ه هیأت دولت افزود: ماه رمضان ماه اُلفت، برادری 
و کمک ب��ه نیازمندان اس��ت و امی��دوارم بهره مندی از 
برکات این ماه باعث شود که اگر گله ها و فاصله هایی بین 
خانواده، احزاب، گروه ها و اقوام وجود دارد، برطرف ش��ده 

و جای آن را محبت، صفا و صمیمیت بگیرد.
آق�ای روحانی! کاش در ادامه دعا می کردید که در این 
م�اه جناح ها مناف�ع ملی را قربانی مناف�ع حزبی خود 

نکنند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه امس��ال ماه مبارک 
رمضان با دو حادثه مهم مواجه ش��ده است، گفت: از یک 
طرف در منطقه با بی تدبیری مقامات آمریکا شرایطی پیش 
آمده و سفارتخانه خود را به بیت المقدس منتقل کرد که 
برخالف معاهدات گذش��ته و حتی قطعنامه های شورای 
امنیت و مجمع عمومی س��ازمان ملل اس��ت ضمن اینکه 
چنین اقدامی چیزی نیس��ت ک��ه به صلح و ثبات منطقه 
کمک کند. رژیم صهیونیس��تی و آمریکا تصور می کنند با 
فشار بیش��تر به ملت فلس��طین می توانند آنان را از حق 
مشروع خودش��ان محروم کنند و یا با فش��ار، مسلمانان 
جهان را از س��رزمین خودش��ان یعنی بیت المقدس جدا 
س��ازند. این یک اش��تباه بزرگی است که انجام می دهند. 
مس��لمانان جهان مس��جداالقصی و بیت المق��دس را به 
عن��وان قبله اول خود می شناس��ند و م��ورد احترام همه 
مس��لمانان اس��ت و مدفن انبیای بزرگ الهی و مس��جد 
انبی��ا الهی بوده اس��ت که در آنجا به عب��ادت پرداختند. 
لذا این س��رزمین مقدس را با بازی های سیاسی نمی توان 
از جمعیت یک میلیارد و 500 میلیونی مسلمانان جهان 
جدا کرد. مردم فلس��طین 70 سال مقاومت کرده اند و باز 
هم مقاومت خواهند کرد تا به حقوق مش��روع خودش��ان 
دس��ت یابند. اعم��ال و رفتار رژیم صهیونیس��تی همواره 
تجاوز، ظلم، ستم و کشتن بی گناهان بوده و در این چند 
روز ارتکاب چنین اعمالی آش��کارتر ش��د و در روز نکبت 
که مردم مسلمان فلسطین با دست خالی به میدان آمده 
بودند همگان دیدند که صهیونیست ها با سرب آتشین با 
آنان برخورد کردند و ملت مظلوم و آزاده فلس��طین را به 

خاک و خون کشیدند و ده ها نفر را شهید و هزاران نفر را 
مج��روح کردند. ما همواره در مقابل متجاوزین و ظالمین 
خواهیم ایستاد و معتقدیم پیروزی نهایی از آن مظلومین 

و فلسطینیان خواهد بود.
تکرار س�خنان انقالبی از زب�ان رئیس جمهوری آن هم 
زمانی که فش�ارهای زیادی بر کش�ورمان برای دست 
کش�یدن حمای�ت از مظلوم�ان جهان وارد می ش�ود 
نکته ایس�ت که ب�ه وض�وح می تواند باعث غ�رور هر 
ایرانی ش�ود. حمایت ه�ای روحان�ی از جبهه مقاومت 
در اوضاع�ی که اروپا در تالش اس�ت دس�ت حمایتی 
ای�ران را از منطق�ه کوتاه کند ح�اوی پیام های مهمی 
 میت ؤان�د باش�د و قطع�ا باع�ث تامی�ن مناف�ع ملی 

خواهد شد.
رئیس جمه��ور در بخش دیگری از س��خنان خود به 
موضوع برجام اش��اره ک��رد و گفت: ملت ایران همواره در 
برابر توطئه های دیگران و به ویژه رژیم آمریکا استقامت، 
مقاومت و ایستادگی کرده و نشان دادند که در برابر فشار 
آنها تسلیم نمی شوند و این ملت بزرگ را کسی نمی تواند 
به زانو درآورد. در مس��أله هس��ته ای عده ای که آن طرف 
هس��تند، تصور می کنند با فش��ار، تحریم، تهدید و حتی 
نش��ان دادن عالئم جنگ می توانند ملت ایران را تس��لیم 
کنند، اما ایستادگی و مقاومت ملت ایران به خوبی نشان 

داد که این تفکر و راه، نادرست و غلط است.
این بخش از س�خنان روحانی درباره تس�لیم نشدن و 
حرف زور نش�نیدن چیزی نیس�ت که تنها با صحبت 
بتواند غرورآفرین باش�د، این بخش از سخنان او باید 
در مذاک�رات و مواجه  ه�ای جمه�وری اس�المی ایران 
و کش�ورهای اس�تکباری عمل�ی پیاده ش�ده و پیامد 
آن برای کش�ور حس ش�ود. امیدواری�م در مذاکرات 
 بع�دی ب�ا اروپ�ا چنی�ن صحبت های�ی در وادی عمل 

پیاده شود.
رئیس جمهور اضافه کرد: در موضوع هسته ای عده ای 
هم تصور می کنند که مسایل جهانی و اموری که به نوعی 
در مجامع بین المللی و ش��ورای امنیت مطرح ش��ده را با 
س��خنرانی، شعار و تحریک احساسات مردم می توان حل 
و فصل کرد که البته ثابت شده که این هم مسیر درست 

و دقیقی نیست.
فک�ر نمی  کنید ک�ه وقتی نتیجه س�ه س�ال مذاکره و 
راه حل ش�ما را می بینند ش�اید به این نتیجه می رسد 
که س�کوت دربرابر راه حلی که جواب نداده است بس 

باشد.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه در موضوع هس��ته ای به 
دنبال دو دس��تاورد اصلی بودیم، اظهار داش��ت: دستاورد 
اول احقاق حقوق ملت ایران بود. معلوم ش��د که ادعاهای 
آنه��ا نابجاس��ت و از طرفی حقوق ملت ای��ران را تثبیت 
و قطعنامه ه��ای مرب��وط به ای��ن موضوع را لغ��و کردیم. 
دس��تاورد و هدف دیگر رفع تحریم ها در راس��تای تأمین 
مناف��ع ملی بود که در این راس��تا، اگر چه ممکن اس��ت 
از صد در صد خواس��ته های خ��ود در عمل به 80 درصد 
دس��ت یافته باش��یم، اما باید توجه داش��ت در مذاکره و 
تعامل با کش��ورهای بزرگ غربی و آن هم کش��ور خاصی 
مثل آمریکا که همواره با ملت ایران تخاصم داشته است، 
معلوم اس��ت که مش��کالتی ایجاد می کنند. ام��ا باید در 
ارزیابی دستاوردها بین برجام و نبود برجام مقایسه انجام 
دهیم در این صورت به خوبی مش��خص می شود که ملت 

ایران چه کار بزرگی انجام داده است.

عضو هیئت نظارت بر برجام با اش��اره  ه گا ی����د به نتیجه انتخابات عراق اظهار داشت: د
این انتخابات بس��یار خ��وب بود و به دول��ت و مردم عراق 
تبریک می گوییم. هرچه مردم عراق بپس��ندند همان خوب 

است.
علی اکبر والیتی گفت: این توهم آمریکا اس��ت و ایران 
حاضر نیس��ت هیچ چی��زی را به برجام اضاف��ه و کم کند. 
همان چیزی را که از دو س��ال گذش��ته اجرا ش��ده باید به 
آن عم��ل ش��ود و اگر بخواهن��د اروپایی ه��ا و آمریکایی ها 
پایبندی ایران را به ش��روط جدید از جمله مسائل موشکی 
که مهم ترین سالح دفاعی ماست منوط و حضور ایران را در 

منطقه محدود کنند، هرگز زیر بار آن نخواهیم رفت.
والیت��ی با بی��ان اینک��ه فرص��ت کوتاه��ی در اختیار 
کشورهای اروپایی است که پایبندی خود را به مقررات بین 
المللی اثبات و برجام را حفظ کنند، گفت: امت اگر بخواهند 

پیش شرطی بگذارند مسلماً آن را قبول نخواهیم کرد.
عض��و هیئت عالی نظ��ارت بر برجام درب��اره تهدیدات 
اخیر رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: یکی از عادت های 
بد رژیم صهیونیس��تی دروغ گویی است. آن چه بر سر خود 
این ها به واسطه مقاومت سوریه آمده به عکس جلوه داده اند 
و این گونه اظهار کرده اند که اس��رائیل توانسته به مناطقی 
از س��وریه حمله کند، در حالی که این موضوع غلط اس��ت 
آن چه در جوالن اتفاق افتاد خس��ارات بس��یار سنگینی به 

مواضع اسرائیل وارد کرد.
وی افزود: همان طور که سید حسن نصراهلل اشاره کرد 
اگ��ر اس��رائیل بار دیگر جرئت کند و به س��وریه حمله کند 

پاسخ قاطع تر از گذشته دریافت خواهد کرد.
عضو هیئت نظارت بر برجام با اشاره به نتیجه انتخابات 
عراق اظهار داشت: این انتخابات بسیار خوب بود و به دولت 

و مردم عراق تبریک می گوییم. هرچه مردم عراق بپسندند 
همان خوب است.

والیت��ی تأکید کرد: با وجود این که م��ردم عراق اخیراً 
از ش��ر تروریست ها خارج شده اند نیروهای عراقی توانستند 
چنان امنیت��ی ایجاد کنند که همه ج��ا انتخابات به خوبی 
برگزار شود. مس��لماً عراق با توجه به ظرفیت هایی که دارد 
به یکی از مهم ترین کش��ورهای عربی تبدیل می شود با این 
انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد سایر کشورهای عربی 
نی��ز اگر می خواهن��د در صحنه بمانند باید ب��ه آرای مردم 

توجه کنند.
وی در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیس��تی نیز 
گفت: جنایاتی که اس��رائیل انج��ام داده روی جنایت کاران 
تاریخ را س��فید کرد و مردم فلس��طین با شور و توانمندی 

بسیار باال در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده اند.
مش��اور مقام معظم  رهبری در امور بین الملل با اشاره 
به انتقال س��فارت آمریکا به قدس افزود: این موضوع خالف 
ارزش های بین المللی و منشورهای سازمان ملل و مصوبات 
ش��ورای امنیت اس��ت. یک بار هم آمریکایی ها در دهه 50 
ای��ن اقدام را انجام دادند و بعد از آن فش��ار امت اس��الم و 
فلس��طینی ها و بین الملل موجب شد که آن ها عقب نشینی 

کنند.
وی تأکی��د کرد: تمام نقاط فلس��طین باید از اش��غال 
صهیونیست ها خارج ش��ود؛ در شورای امنیت سازمان ملل 
بعد از جنگ ژوئن س��ال 1967 دو قطعنامه تصویب شد که 
ه��ر دو آن ها قرارگیری بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی را منع می کند.
والیت��ی در پای��ان تصریح ک��رد: آمریکایی ه��ا از این 
اقدام خود پش��یمان خواهند ش��د در واق��ع مقاومت باعث 

عقب نشینی آن ها از مواضع خود خواهند شد. تسنیم

عضو هیئت نظارت بر برجام: 
ایران زیر بار کم  و زیاد کردن برجام نمی رود

دادس��تان کل کش��ور ب��ر ض��رورت اصالح  ن ا قوانی��ن، س��اختار و تقوی��ت عملکرد ها در می����ز
ح��وزه قاچ��اق کاال و ارز تاکید ک��رد و گفت:متاس��فانه موضوع 
قاچاق کاال و ارز تبدیل به گرفتاری و مصیبت بزرگی در کش��ور 
ش��ده است که باید دست به دست هم و با تمام توان این مشکل 

بزرگ را حل کنیم.
حجت االس��الم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در 
دی��دار اعضای هیات تحقیق و تفحص قاچاق کاال و ارز با اش��اره 
به اینکه "در خصوص موضوع قاچاق کاال و ارز حرف برای گفتن 
زیاد است، اما در عین حال در کنار تمام حرف ها باید به جد وارد 
میدان عمل شد " گفت:قاچاق کاال و ارز ابعاد گسترده ای دارد و 
تمام قوا باید با شناخت دقیق از این ابعاد و با همت و اراده نسبت 

به کاهش این درد بزرگ اقدام کنند.
منتظری با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص در مقوله قاچاق 
کاال و ارز باید کامال مس��تند و بدون رنگ و بوی سیاس��ی انجام 
ش��ود، یکی از آس��یب های جدی این حوزه را عدم عزم جدی در 
مب��ارزه با پدیده قاچاق کاال در همه الیه ها عنوان کرد و افزود:تا 

زمان��ی که افرادی باش��ند ک��ه از طریق قاچاق کاال و در مس��یر 
مقابل��ه با آن منافعی به آن ها می رس��د نبای��د انتظارموفقیت در 
مبارزه داش��ت و بر این اس��اس باید درتحقی��ق و تفحص موفق 
 از ای��ن پدیده، ابت��دا تابلو و تصویری ش��فاف از تم��ام ابعاد آن 

ترسیم شود.
دادس��تان کل کشور یکی دیگر از اش��کاالت جدی در روند 
مب��ارزه با پدیده قاچ��اق کاال و ارز را نبود تعریف جامع و مانع از 
قاچاق س��ازمان یافته توصیف ک��رد و گفت:نبود تعریف جامع و 

شفاف از قاچاق سازمان یافته قضات را گرفتار کرده است.
دادستان کل کشور یکی از بستر های گسترش قاچاق کاال را 
مناطق آزاد اعالم کرد و افزود:متاس��فانه مناطق آزاد بلیه ای برای 
قاچاق ش��ده و در کشور ما به جای آنکه به محلی برای صادرات 
تبدیل ش��ود، دریچه ای بزرگ و گش��اد برای ورود کاالی قاچاق 

شده است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان به دنبال 
افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور هستند خواستار جلوگیری از 

این اقدام شد.  روابط عمومی دادستانی کل کشور

رایزنی های ظریف 
نتیجه می دهد؟

موگرینی: 
هیچ تضمینی به ایران نمی دهیم

بررسی سیاست روز از وعده های اقتصادی نافرجام؛

گرانی ها 
قبل از رمضان رسید

وقتی مدافعان برجام به دنبال مقصر می گردند

مسئولیت گریزی به جای پاسخگوئی 
صفحه 2

دادستان کل کشور:
مناطق آزاد دریچه بزرگ ورود و قاچاق کاال شده اند

روحانی: امروز روزی نیست که یکدیگر را پای میز سوال ببریم

چه وقت سوال کنیم 
آقای رئیس؟!

 وقتی پرسشگری قبل مذاکرات، حین مذاکرات،
بعد از تصویب برجام و بعد از فروپاشی آن ممنوع می شود


