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 عليرضا بيگي: سازشكاران تعهداتي را كه امريكا 
بايد مي داد از قول خودشان به مردم ايران دادند

آيت اهلل مجتهدشبستري:  »پالرمو« ابهامات زيادي دارد
حجت االسالم مصباحي:  مجمع تشخيص به جمع بندي نرسيد

نماينده  مردم تبريز در مجلس گفت:     کوتاه
سياس�ي  آب�روي  سازش�كاران 
خودشان را در گرو اراده  و خواست امريكا قرار دادند و تعهداتي 
را كه امريكا بايد به ايران مي داد، از قول خودشان به مردم ايران 
دادن�د و در حال حاض�ر دستش�ان از هر جهت خالي اس�ت. 
احمد عليرضا بيگي عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس 
شوراي اسللامي در گفت و گو با فارس، در واكنش به اصرار برخي 
جريانات سياسي براي ادامه  مذاكرات با اروپايي ها به منظور توالي 

برجام و جلب رضايت اروپايي ها در حوزه  موشللكي گفت: اين رويه، رويه  جديدي نيست. ترامپ 
با همين بهانه از برجام خارج شد و معتقد بود بايد دو موضوع موشكي و حضور فرامرزي ايران در 
برجام گنجانده مي شد و همين مسئله باعث ناقص بودن برجام است، لذا امريكا از برجام خارج شد 
و امروز با استفاده از اروپا سعي دارد اين دو مسئله را نيز ذيل برجام به ميز مذاكره بياورد. اروپا نيز 
ثابت كرد توانايي استقال از امريكا را ندارد و صرفا قصد وقت كشي دارد به همين دليل است كه 
بايد بر توانمندي هاي خودمان تكيه كنيم، البته اين به معناي قطع ارتباط با دنيا نيست ولي بايد 
بدانيم كه چشم اميد داشتن به غربي ها بي فايده است.  وي درباره ترويج دهندگان گفتمان سازش 
و افرادي كه باوردارند بايد بر سر دستاوردهايمان مذاكره كنيم، افزود: خوشبختانه اين جريان و به 
طور خاص جريان اصاحات چند ماهي است به اين نتيجه رسيده  و اعتراف كرده اند كه مذاكرات 
با امريكا ديگر فايده اي ندارد. پس از خروج امريكا از برجام مشخص شد كه غرب طرف مناسبي 
براي اعتماد نيست. وي در تحليلي پيرامون طراحي برخي جريانات جهت سازش با امريكا گفت: 
اين جريان امتحان عجيبي را پشت سر گذاشللت، خصوصاً با شرايطي كه براي برجام پيش آمد. 
سازشكاران آبروي سياسي خودشان را در گرو اراده و خواست امريكا قرار دادند و تعهداتي را كه 
امريكا بايد به ايران مي داد، از قول خودشللان به مردم ايران دادند و در حال حاضر دستشان از هر 
جهت خالي است و مورد شماتت و عتاب مردم ايران هستند. مردم نيز قضاوت خودشان را از طريق 

رأي اعام خواهند كرد.

عضو مجمع تش�خيص     خبر
مصلحت نظام گفت: در 
جلس�ه ديروز مجم�ع بح�ث هاي�ي درخصوص 
كنوانسيون پالرمو مطرح ش�د ولي از آنجايي كه 
اي�رادات بس�ياري درب�اره آن ذك�ر گردي�د، به 

رأي گيري نرسيد. 
آيت اهلل محسن مجتهدشبستري در گفت وگو با مهر 
با اشللاره به مصوبات جلسلله ديروز مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اظهللار كرد: در جلسلله ديروز مجمع 
بحث هايي درخصوص كنوانسيون پالرمو مطرح شد 
ولي از آنجايي كه ايرادات بسللياري درباره آن توسط 
اعضا ذكر گرديد، به رأي گيري نرسيد. وي افزود: در 
اين جلسه وزير امور خارجه، نمايندگان دولت و رئيس 
مجلس شوراي اسامي حاضر بودند و در حضور آنها 
تمامي ايرادات مربوط به كنوانسيون پالرمو مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت. 
اين عضللو مجمع تشللخيص مصلحت نظللام تأكيد 
كرد: قرار شللد اين موضوع در كميسيون هاي مجمع 
تشللخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گيرد تا در 
جلسه هفته آينده، بررسللي هاي بيشتري در صحن 
مجمع صورت گيللرد و كنوانسلليون مربوطه به رأي 
گذاشته شود. مجتهدشبستري با اشللاره به ايرادات 
وارد بر پالرمو گفت: ابهامات بسللياري در اين اليحه 
وجود دارد، به عنوان مثال در خصوص بحث مصاديق 

مجرمانه معلوم نيسللت كدام نهاد مصللداق مجرم را 
تعيين خواهللد كرد. در اين كنوانسلليون جايي براي 
تعيين مجرم وجود ندارد كه اين خود يك ابهام است. 
وي ادامه داد: به نظر ما داعش، القاعده، جبهه النصره و 
امثالهم مجرم هستند ولي شايد از نظر اين كنوانسيون 
حزب اهلل لبنان، حشدالشللعبي و سپاه پاسداران هم 
مجرم شناخته شللوند كه ما اين موضوع را نخواهيم 
پذيرفت، اين مسئله يكي از بزرگ ترين ابهامات اين 

كنوانسيون است. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: 
امروز اصل مبارزه با تروريسللم و مصاديق مجرمانه را 
همه قبول دارند ولي ايراد در مصاديق آن است. حال 
بايد ديد شروطي كه ما مي گذاريم آنها مي پذيرند يا 
خير. ما شرايطي داريم كه بايد مورد توجه باشد و تنها 
با پذيرش آن شرايط حاضر به قبول اين كنوانسيون 

هستيم.

 حجت االس�الم مصباح�ي:  جلس�ه مجم�ع 
تشخيص مصوبه خاصي نداشت

حجت االسام غامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع 
تشللخيص مصلحللت نظللام در گفت وگو با باشللگاه 
خبرنگاران، با اشللاره به جلسلله ديروز مجمع كه به 
بررسي لوايح مرتبط با FATF و كنوانسيون پالرمو 
اختصاص داشت، گفت: در اين جلسه بحث و تبادل 
نظر صورت گرفت، اما صحبت ها به جمع بندي نرسيد 

و مصوبه خاصي نداشتيم. 
وي با تأكيد بر اين مسللئله كه نظر شللخصي خود را 
تا پيش از نهايي شللدن اين موضوع در جلسه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام رسانه اي نمي كند، خاطرنشان 
كرد: اگر اين موضوع به نتيجه برسللد، خود دبيرخانه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را رسانه اي مي كند 
و بايد منتظر اعام آن باشيم. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشاره به اهميت تصويب لوايح مرتبط 
با FATF و كنوانسلليون پالرمو تصريح كرد: جرايد 
خبري كمي صبورانه با مسائل مواجه شوند زيرا اين 
موارد نياز به بررسللي هاي عميق دارد و نمي توان به 
سادگي مسئله اي را بدون رسيدن به نتيجه قطعي در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد. گفتني است 
در اين جلسه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و 
لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور نيز به عنوان 

مدعو حضور داشتند.

    امريكا در چه فكري است؟
سيدحسين نقوي حسلليني عضو امنيت ملي و 
سياسللت خارجي مجلس شللوراي اسامي در 
توئيتللر درباره هللدف امريكايي هللا از برگزاري 
كنفرانس ورشو، نوشت: امريكايي ها در كنفرانس 
ورشو به دنبال ايجاد تغيير از درون هستند و در تاشند با برگزاري اين 
كنفرانس مخالفين و معاندين و ضد انقاب ها را در خارج از كشور جمع 
كنند، غافل از اينكه جمهوري اسامي مقتدر تر از گذشته و شفاف تر از 

قبل در مقابل دشمنان خواهد ايستاد. 
........................................................................................................................

 واكنش كدخدايي به استاني شدن انتخابات
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شللوراي نگهبان قانون اساسي تصريح 
كرد: نسبت به مصوبات مجلس از جمله اصاح قانون انتخابات و استاني 
شدن نمي توان قضاوت پيشيني داشت. با وصول مصوبه شورا نظر خواهد 
داشت، ليكن در خصوص كاهش مشاركت مردم و بروز مشكات امنيتي 
بايد دقت الزم انجام شود. شايسته گزيني، شفافيت و نظارت بر عملكرد 

نمايندگان مجلس به ارتقای جايگاه مجلس مي انجامد.  
........................................................................................................................

 مشكل عجيب كارآفرين ايراني
سيد امير سياح كارشناس اقتصادي در توئيتي نوشت: كارآفرين ايراني 
دانش فني پيچيده اي را ياد گرفته و محصول تجاري را هم صادر كرده 
اما مجبورش كرده اند در كشور خودش تحت ليسانس رقيب اروپايي كار 
كند. اين تفكر خود باخته كه سال هاست بر دولت و مجلس جمهوري 
اسللامي تسلللط دارد، ريشلله بدبختي اقتصادي ما و فللراري دهنده 

فن آفرينان و نخبگان از ايران است. 
........................................................................................................................

 بايد براي اين دستاورد جشن گرفت
سيد ياسر جبرائيلي تحليلگر سياسي و فعال رسانه اي 
در كانللال تلگرامي خود نوشللت: آقاي سلليد عباس 
عراقچي گفته انللد: »برجام نشللان داد امريكا چقدر 
غيرقابللل اطمينللان و غيرقابللل اتكاسللت. يللك 
رئيس جمهور امضا مي كند، رئيس جمهور بعدي از آن خارج مي شود.«

اين فرمايشللات آقاي عراقچي، دسللتاورد عظيم برجام است كه نبايد 
به سللادگي از كنارش گذشت. بايد براي اين دسللتاورد جشن گرفت. 
اينكه در آسللتانه 40 سللالگي انقاب، عضو تيمي كه از سوي جريان 
مذاكره طلب در ايران مأمللور امضاي برجام شللد، اينگونه حقيقت را 
روايت مي كند، يعني ما به يك بلوغ ملي رسيده ايم و تجربه اي كه بايد، 

تحصيل شده است. 
اما درس گرفتن از گذشته بايد عبرت براي آينده باشد. درس مي آموزيم 
تا در آينده اشتباه نكنيم. اين درس از زبان كسي چون آقاي عراقچي 
بايد آنقدر تَكرار شود كه ديگر كسي جرئت نكند هزينه مشابهي را به 

ملت تحميل كند. 
........................................................................................................................

 روايت ضرغامي از فيلم »حاجي واشنگتن«
عزت اهلل ضرغامي رئيس سابق سازمان صدا و سيما 
در اينسللتاگرام با اشللاره به فيلم حاجي واشنگتن 
مرحوم علي خاتمي نوشت: قرباني كردن در روز عيد 
قربان مستحب اسللت ولي ذبح گوسفند در هتل در 
نيويورك بر خاف قوانين آن جامعه، حتمللاً باعث ضربه به اصل دين 
است. مورد مشابهي هم از حضرت امام)ره( در مورد مخالفت و برخورد 
ايشان با ذبح گوسفند و تهيه غذا در محل آشپزخانه در »نوفل لوشاتو« 
نقل شده است. در واقع اين همان بيان مهمي است كه حفظ اصل دين 
واجب تر از احكام دين است. شللخصاً از مرحوم آيت اهلل شاهرودي در 
مورد قطع دست سارق سؤال كردم و ايشان آنقدر مقدمات فقهي گفتند 
كه معلوم شد، كار به اين راحتي نيست. امروز اصل دين و اصل انقاب و 
اصل نظام نشانه رفته اسللت. قوه اجتهاد در فقه شيعه و نفس تشكيل 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور به همين منظور است. آنها را 

از محتوا و هويت واقعي شان تهي نكنيم!

مدعيان اصالح طلب كه در انتخابات رياس�ت 
جمهوري سال 96 با ادبيات مبالغه آميز از اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري تعريف و 
تمجيد مي كردند، امروز بعد از گذشت 1/5سال از 
انتخابات، وي را به بهانه هاي مختلف تحت فشار 
قرار می دهند و عملكردش را زير سؤال مي برند. 
چند ماه پيش بود كه جماعت تجديدنظرطلب به 
دليل افزايش نارضايتي هللاي عمومي از عملكرد 
دولت اعتللدال در حوزه هاي مختلف، به اسللحاق 
جهانگيري فشللار آوردند تا وي از دولت اسللتعفا 
كند و نامزد مطلوب آنها در انتخابات 1400 باقي 
بماند اما به دليل وجود برخي ماحظات اسللحاق 
جهانگيري حاضر به پذيرش پيشللنهاد برخي از 
رهبران اصاح طلللب نشللد و در آن مقطع زماني 
بود كه محمدخاتمي يكللي از رهبران غائله 88 بر 
ضرورت مانللدن جهانگيري در دولللت و حمايت 
جريان متبوع خود از كليللت دولت اعتدال تأكيد 
كرد، آن هللم در هنگامه اي كه تئوريسللين هاي 
وابسللته به اين جريان بر ضرورت عبللور از دولت  
تأكيد كرده و از مصون داشللتن نامللزد احتمالي 
آنها)اسحاق جهانگيري( در انتخابات آينده سخن 
به ميان مي آوردند. در بحبوحه چنين درگيري هاي 
درون جرياني بود كه دفعتاً اسحاق جهانگيري كه 
به نظر مي رسللد )ديرهنگام( تحللت تاثير برخي 
از تئوري هللاي خودي ها قرار گرفته بللود به كلي 
اختيارات معللاون اولي را رد كللرد و در اظهاراتي 
جالب مدعي شد حتي نمي تواند منشي دفتر خود 
را نيز تغيير دهللد! اين ادعاها كه بللا واكنش هاي 
متفاوت عناصر جريان تجديدنظرطلب همراه شد 
اين شللائبه را با خود به همراه داشت كه احتماال 
اسللحاق جهانگيري عطاي حضور در دولت را به 
لقايللش خواهد بخشلليد. جهانگيللري گفته بود، 
»اگر بخش خصوصي پيشللنهاداتي براي اصاح 
فرآيند بازگشللت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد دارد، اعللام كند. اين در حالي اسللت كه 
در مورد بازگشللت ارز حاصل از صللادرات، دولت 
تصميم بلندمدت نگرفته اسللت. اگر مردم ايران 
با هم باشللند و به امريكايي هللا بگويند كه اقتصاد 
ايران به اين راحتي ها قابل فروپاشي نيست، تحريم 
طوالني نيسللت.« وي در ادامه مي گويد: »قيمت 
پايه صادراتي اصاح خواهد شد، به من گفته شده 

كه موضوع حل شده است، اين در حالي است كه 
اگر موضوع حل نشده است، به من نامه بنويسيد 
كه حل نشده است. ما در كشور در اين شرايط مدير 
ريسك پذير مي خواهيم. من دستم قلم و كاغذي 
نيست كه كسي را بركنار كنم، اين در حالي است 
كه من تا اين لحظه اجازه بركناري منشي خودم را 
هم نداشته ام، بنابراين از من انتظار نداشته باشيد 

وكيل و وزير تغيير دهم.«
   جهانگيري؛ سيبل جديد اصالح طلبان

امروز با گذشللت نزديك به سه ماه از موضع گيري 
بحث برانگيز معللاون اول رئيس جمهوري برخي 
اصاح طلبللان كه به نظر مي رسللد از سللوزاندن 
گزينه اختصاصي خود در انتخابات سللال 1400 
ناراحت هستند، بار ديگر عليه اسحاق جهانگيري 

موضع گيري كرده اند.
روز گذشللته محمد عطريانفر به عنللوان يكي از 
چهره هاي جريان تجديدنظرطلب تأكيد كرد كه 
اختيارات »جهانگيري« مشابه دولت اول روحاني 
است؛ موضع گيري ای كه نشان مي دهد گفته هاي 
جهانگيري صحت نداشته و تنها با اهداف سياسي 
ابراز شللده اسللت. محمد عطريانفر، عضو شوراي 
مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفت وگو با 
مهر در مورد نقش پررنگ معاون اول رئيس جمهور 
در دولت های يازدهم و دوازدهم، اظهار داشللت: 
اختيارات معاون اول تابع مجموعه واگذاري هايي 
از حوزه اختيارات رئيس جمهور است كه به معاون 
اول خللودش تفويض مي كند. باور من اين اسللت 
كه آقاي جهانگيري در دوره اول حجم مناسللبي 

از اختيارات را از ناحيه رئيس جمهللور در اختيار 
داشللت لكن در دولت، رئيس جمهور تا حدودي 
توجه كافي را به مشورت هايي كه از ناحيه معاون 
اول داده مي شد، مبذول نداشت. عطريانفر تصريح 
كرد: در حال حاضر وضعيت به صورت اول برگشته 
و نقش آقاي جهانگيري تقريباً مشابه دوره اي است 
كه در دوره اول با آقاي روحاني همكاري مي كرد. 
وي در مورد كاهش بودجلله دفتر معاون اول بيان 
كرد: معاون اول بودجه اي در داخل بودجه رياست 
جمهللوري دارد و اين ارقام خيلي مهم نيسللت و 
اختيارات معاون اول به اين عدد و رقم ها نيست و به 
حوزه مسئوليت ها و مأموريت هايي كه به او واگذار 

مي شود ارتباط دارد. 
پيش از اين نيللز ناصر قوامي، نماينللده قزوين در 

مجلس ششللم و فعال سياسي اصاح طلب، گفته 
اسللت: »با اينكه آقاي جهانگيري تنها شخصيت 
اصاح طلب حاضر در دولت است و همواره تاش 
كرده تا حللد توان منويللات اصاح طلبان را پيش 
ببرد، اما عملكللرد او در مقاطللع مختلف موجب 
شده تا مردم ديگر واكنشي نسبت به اظهارات وي 
نداشته باشند. من با همه احترامي كه براي آقاي 
جهانگيري قائلم معتقدم وي با مردم صداقت ندارد، 
يعني از طرفي نسبت به برخي محدوديت ها گايه 
و شكايت دارد و از طرف ديگر همچنان در جايگاه 
خود ايستاده است. جايگاه معاون اول رئيس جمهور 
اختيارات زيادي دارد و كارهاي بسياري مي تواند 
انجام دهد، اما جالب است كه آقاي جهانگيري از 
عدم توانايي در تغيير منشي خود گايه مند است. 
پرواضح است شللخصي كه توانايي تغيير مسئول 
دفتر خود را هم ندارد استعفاي او بهتر از ماندنش 
خواهد بود كه با فقدان اختيارات همراه است، لذا 
بايد شخصي به جاي آقاي جهانگيري قرار گيرد كه 

بتواند اختيارات معاون اولي را زنده كند.«
وي همچنين با زير سؤال بردن عملكرد نمايندگان 
ليسللت اميد در مجلس گفته اسللت: »امروز اگر 
تللورم فزاينللده اي در جامعه وجللود دارد و مردم 
با مشللكات معيشتي رو به رو هسللتند، همه آنها 
را از چشللم اصاح طلبان مي بيننللد. واقعيت نيز 
اين اسللت كه اين فقللط اصاح طلبللان بودند كه 
آقاي روحاني را به رياسللت جمهوري رسللاندند، 
اما متأسفانه اكنون شرايط به گونه اي شده كه ما 
اصاح طلبان مورد حمله قللرار مي گيريم و آقاي 
روحاني بدون پاسللخگويي به كار خود مي پردازد. 
برخي عملكردهاي دولت سبب شد كه در استان ها 

بين اصاح طلبان اختاف ايجاد شود.«
  سوخت نامزد اختصاصي 

آنچه مهم مي نمايد اين مسللئله است كه يكي از 
نامزدهاي احتمالي جريللان تجديدنظرطلب كه 
در انتخابات سال 96 از وي به عنوان يك اسطوره 
تمام نشللدني ياد مي شللد نيز به دليللل عملكرد 
ضعيف دولت برآمده از اصاحات سلله سال مانده 
به انتخابات آن سال سللوخته است و شايد همين 
مسئله باعث شود جريان تجديدنظرطلب همانند 
سال 92 به فردي كه احتماال بتواند آرايي را از بدنه 

جريان مقابل  جذب كند، روي بياورد.

مواضع متناقض جريان اصالح طلب درباره عملكرد معاون  اول رئيس جمهور

اصالحطلبانبرايعبورازروحاني،خودزنيميکنند
اميرعباس رسولي

   گزارش   

دهقاني فيروزآبادي:
عمل متقابل عليه امريكا انجام مي دهيم

 عضو هيئت رئيس�ه كميسيون امنيت 
ملي مجلس گفت: از آنجايي كه ترامپ از 
به كارگيري ابزارهاي قانوني براي فشار بر 
ايران نااميد شده، به تشكيل اجالس هاي 
اس�ت.  متوس�ل ش�ده  ضدايران�ي 
كمال دهقانللي فيروزآبادي در گفت وگو 
با مهر، در واكنش به برگزاري اجاسللي 

ضد ايراني در لهستان، گفت: از آنجايي كه ترامپ تاكنون نتوانسته 
سياسللت هايش را به ديگر كشللورها ديكته كند و از بلله كارگيري 
ابزارهاي قانوني براي فشللار بر ايران نااميد شده است، به ابزارهايي 
چون تشكيل كنفرانس و اجاس ضدايراني و تحريم هاي يك جانبه 
عليه ايران متوسللل شده اسللت كه قطعا اين اقدامات هم به نتيجه 

نمي رسد. 
وي با بيان اينكه بايد منتظر بمانيم و واكنش كشورهاي اروپايي به اين 
اجاس را ببينيم، ادامه داد: قطعا كشللورهاي غيرمستقل و وابسته به 
امريكا در اين اجاس شركت مي كنند و جز منافع امريكا مسئله ديگري 
را مورد توجه قرار نمي دهند. عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: امريكا به دنبال يارگيري عليه 
ايران است و برخي از كشورهاي وابسته هم جذب آنان مي شوند و در 
راستاي اهداف اين كشور گام برمي دارند. دهقاني فيروزآبادي با اشاره 
به اينكه امريكا همواره گردابي ايجاد مي كند و كشورهايي را در باتاق 
منافع خود فرو مي برد، گفت: در ديپلماسللي اصل عمل متقابل بسيار 
حائز اهميت است و اگر كشوري ضد منافع ملي ما كار كند، ما هم عمل 

متقابلي را در همان سطح انجام خواهيم داد. 
........................................................................................................................

فرمانده نيروي دريايي ارتش: 
نيرو ي دريايي معطل هيچ توافقي نمي ماند 

امير دري�ادار خان�زادي گفت: كار 
خودمان را انجام مي دهيم و معطل 

هيچ توافقي نمي مانيم. 
امير دريادار حسللين خانزادي، فرمانده 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسللامي 
ايران در گفت وگو با باشللگاه خبرنگاران 
جوان، پيرامون مباحث مطرح شللده در 
شبكه هاي اجتماعي مبني بر خروج ايران 

از برجام اظهار كرد: نيرو هاي مسلللح و به ويژه نيروي دريايي معطل 
هيچ توافقي نمي مانند و ما كارمان از سياست جداست. فرمانده نيروي 
دريايي ارتش با بيان اينكه 40 سال است كه زير بار تحريم ها هستيم، 
ادامه داد: برجام كار خودش را انجام مي دهد و ما هم كار خودمان را 
انجام مي دهيم. وي با اشللاره به آخرين دستاورد هاي نيروي دريايي 
ارتش گفت: ماه آينده الحاق زيردريايي نيمه سنگين فاتح به ناوگان 

جنوب نيروي دريايي را شاهد خواهيم بود.

براي اتخاذ سياست مناسب در قبال تعلل اروپايي ها در اجرايي كردن spv بايد به 
اجماع داخلي برسيم. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سال 2018 ميادي به پايان رسيد و اروپايي ها پس 
از ماه ها فراز و نشيب spv را اجرايي نكردند و همچنان در حال خريد زمان بيشتر هستند، 
اين در حالي اسللت كه ارديبهشللت ماه همزمان با اعام خروج دونالد ترامپ از برجام، 
اروپايي ها انواع وعده هاي اميدواركننده از جمله ايجاد سازوكار ويژه مالي با هدف تسهيل 
مناسبات اقتصادي و امكان فروش نفت ايران را مطرح كردند اما با گذشت بيش از شش 
ماه و در نظرگرفتن زماني مشخص و دقيق براي عملياتي شدن وعده هاي آنها هنوز گام 
عملي جدي از سوي فرانسه، آلمان يا انگلستان در جهت تحقق وعده ها برداشته نشده و 

اين موضوع حتي اعتراض دستگاه ديپلماسي كشور را هم به دنبال داشته است. 
اين تعلل در رفتار اروپايي ها موجب شده تا گمانه زني هايي در مورد انفعال عملي بروكسل 
و ناتواني آنها براي حفظ برجام بيش از پيش قوت بگيرد و آينده توافق هسللته اي ايران 
با گروه 1+4 در هاله اي از ابهام قرار بگيرد. با توجه بلله اين موضوع و تبيين امكان ادامه 
حيات برجام، گفت وگويي را با مهدي مطهرنيا كارشناس مسائل بين الملل داشته ايم كه 

در ادامه مي خوانيد. 
مهدي مطهرنيا كارشناس مسائل بين الملل نيز با اشاره به تعلل اروپايي ها در اجرايي كردن 
سازو كار ويژه مالي با ايران و لزوم واكنش هاي مناسب كشورمان در اين زمينه  اظهار كرد: 
ايران بايد بيش از هر چيزي نسبت به تصميم گيري قاطع در قبال اتفاقات رخ داده براي 

برجام به اجماع نظر برسد. 
كارشناس مسائل بين الملل بيان كرد: از دهه 1980 به بعد كتاب هايي مانند استراتژي 
بزرگ براي غرب نوشته شد و از آن زمان اروپا در تاش است خود را از سلطه امريكا خارج 
كند، اما باوجود تمام اين كوشش ها كشورهاي اين قاره، همچنان در سايه اياالت متحده 
امريكا حركت مي كنند و امروزه درصد كمي از قدرت جهاني را به خود اختصاص داده اند. 

مطهر نيا افزود: اروپايي ها در شرايط كنوني نگران وارد شدن فشارهاي اقتصادي از جانب 
امريكا هستند تا مبادا منافع اقتصادي شركت هايشان به خطر بيفتد. به طور كلي اروپا 
اگر هم اراده اي جدي براي حفظ برجام داشته باشد آن طور كه شايسته و بايسته است 

نمي تواند گام هاي جدي در اين مسير بردارد. 
كارشناس مسائل بين الملل با اشللاره به اينكه برخي در داخل كشور بر اين باور هستند 
كه به دنبال خروج امريكا از برجام بايد اين توافق را آتش زد، گفت: چند ماهي است كه 
امريكا از برجام خارج شده و هنوز چگونگي واكنش عملي ايران در برابر اين رفتار مشخص 

نشده است. 
وي گفت: ايران بايد خود را آماده پذيرش هرگونه عكس العملي در قبال واكنش خروج 
امريكا از برجام كند، در غير اين صورت شرايط همچنان به صورت فرسايشي طي خواهد 
شد. بايد تصميم گيري در قبال وقت كشللي اروپايي ها به سرعت انجام شود. وي با بيان 
اينكه همواره بر اين موضوع تأكيد شده است كه ايران بايد با دست پر در مذاكرات حاضر 
شللود، خاطرنشللان كرد: يك تصميم درسللت و به موقع مي تواند از هزينه هاي بيشتر 
جلوگيري كند. كارشناس مسائل بين الملل بيان كرد: رسيدن به دست پر در مذاكراتي 
مانند آنچه با اروپايي ها در جريان بود، استراتژي و دكترين خاص خود را دارد و كشور با 
يك برنامه ريزي درست و دقيق بايد مسير رسيدن به آن را تدوين كند، آنچه در شرايط 
كنوني قطعي و عقاني به نظر مي رسد اين است كه در رابطه با واكنش نسبت به تعلل 

اروپايي ها بايد در داخل كشور به يك نقطه نظر مشترك برسيم.

يک كارشناس مسائل بين الملل تأكيد كرد

»SPV «دستيابي به اجماع داخلي مقابل تعلل اروپايي ها در راه اندازي

ديپلماسي

كيانوش مهبيان | ايلنا


