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اخبار

دشمن از همان نقطه که قصد
باجگیری دارد ضربه میخورد

اعتماد مجدد به اروپاییها
از چاله به چاه افتادن است

نماین��ده مش��هد در مجلس
گف��ت :اعتم��اد مج��دد ب��ه
اروپاییها از چاله به چاه افتادن
است چون بدون آمریکاییها
حت��ی آب ه��م نمیخورند.
نص��راهلل پژمانفر در گفتوگو با فارس ،با اش��اره
به خروج آمریکا از برجام ،اظهار داشت :ما برجام
را طب��ق قوانین بینالمللی ول��و خیلی ظالمانه
پذیرفتیم و موظف بودیم به آن عمل کنیم ،طبق
بند  36برجام ،م��ا موظف بودیم در صورتی که
نقض برجام صورت بگیرد اق��دام متقابل انجام
دهیم ،هر چند تاکنون آقایان میگفتند برجام
نقض آشکار نش��ده و روح برجام صدمه نخورده
اما امروز که آمریکا صراحتاً از برجام خارج شده
دیگر روح برج��ام نیز صدمه خورده و فاتحه آن
را خواندند ،بنابراین امروز طبق قانون حتما باید
طی  2سال فعالیتهای هستهایمان را آغاز کرده
و ب��ه آن نقطهای که بوده برس��انیم .وی اضافه
کرد :مذاکره با اروپاییها و اعتماد مجدد به آنان از
چاله به چاه افتادن است ،اروپاییها چاه هستند،
چون توانی برای حل مش��کالت ندارند ،تاکنون
نیز نشان دادهاند بدون آمریکاییها حتی آب هم
نمیخورند ،فلذا آنان نمیتوانند مسائل را به طور
مستقل حل کنند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تکذیب
اظهارات منتسب به شمخانی در جلسه مجلس:

تصمیمی برای پیوستن به FATF
نگرفتهایم

مرکز ارتباطات و اطالعرسانی دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی با ص��دور اطالعیهای اظهارات
منتسب به دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی را تکذیب کرد.
در بخشی از این اطالعیه آمده است :دبیر شورای
عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه
 30اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف
لوای��ح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولش��ویی و
تامین مالی تروریسم برگزار شد ،تاکید کرده نحوه
مواجهه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
ب��ا این لوایح واجد هیچگونه جنبه و الزام امنیتی
نبوده و صرفا به تش��خیص آنها مربوط است .این
اطالعی��ه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور
دریابان ش��مخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را
با نظر مس��اعد دفتر رهبر معظم انقالب نس��بت
ب��ه  FATFمرتبط کردهاند ،میافزاید :هیچگونه
تصمیمی مبنی بر پیوس��تن جمهوری اسالمی
ایران به  FATFاتخاذ نشده و بیان مطالبی از این
دس��ت بدون توجه به ضرورتهای امنیت ملی و
صرفا با اغراض سیاس��ی مطرح میشود .در پایان
این اطالعیه با ابراز تاس��ف نسبت به بیتوجهی
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت
به رعایت حیطهبندی جلس��ات غیرعلنی ،تداوم
این روند را موجب محدود شدن حضور و تعامل
مقامات سیاسی ،امنیتی و نظامی کشور با مجلس
عنوان کرده است.

گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر حجتاهلل عبدالملکی ،اقتصاددان درباره دالیل ناتوانی اروپا برای ارائه تضمینهای اقتصادی به ایران
در مقابل تحریمهای آمریکا

برجام یکطرفه بیعقلیاست

ص�ادق امامی :مذاکرات وزیر ام��ور خارجه با وزرای
خارجه  3کشور اروپایی (انگلیس ،فرانسه و آلمان)
ب��رای اخذ تضمینهای الزم با ه��دف تداوم برجام
بدون آمریکا ،بدون اخذ هیچ تضمینی پایان یافت و
 2طرف با ارائه بیانیهای ،تنها خطوط پیشنهادیای
را ب��رای تداوم مذاک��رات تعیین کردن��د اما هنوز
مش��خص نیست این خطوط پیش��نهادی که باید
کارشناسان بر سر آن رایزنی و گفتوگو کنند ،تا چه
میزان محقق خواهد شد .اظهارات چند روز گذشته
مقامهای اروپایی و کوچ شرکتهای بزرگ اروپایی
از ای��ران ،نگرانیها درباره اثرگذاری این مذاکرات را
افزایش داده است .محمدجواد ظریف از اینکه قول
و عم��ل اروپا در پایبندی به برجام همخوانی ندارد
گالیه کرده و عباس عراقچی هم نس��بت به مقابله
اروپا با آمریکا برای اجرای تعهدات برجامیاش ،ابراز
تردید کرده اس��ت .به هرح��ال ،تیم مذاکرهکننده
ایرانی برای ادامه برجام موظف به اخذ تضمین شده
اس��ت .این تضمینها باید ظرف چند هفته آینده
از ط��رف اروپایی اخذ ش��ود .اینکه این تضمینها
چه باید باشد و ش��امل چه حوزههایی شود ،هنوز
بررسی نشده است اما حجت عبدالملکی ،اقتصاددان
و اس��تاد دانشگاه میگوید این تضمینها باید در 3
حوزه باش��د که یکی از آنها مربوط به حوزه فناوری
هس��تهای اس��ت .او بخش اصلی مطالبات ایران را
در حوزه تحریمها و ضمانت دانس��ته و گفته بدون
ارائه این تضمینها ادامه برجام امکانپذیر نیست .او
البته میگوید با توجه به حجم مبادالت مالی اروپا
و آمریکا ،اینکه اروپا بخواهد چنین تضمینهایی به
ایران بدهد و با آمریکا وارد چالش اقتصادی ش��ود،
دور از ذهن اس��ت .به اعتقاد این اقتصاددان ،اینکه
ایران بخواهد با اروپا آن هم بدون اخذ تضمینهای
الزم برای مقاومت در برابر تحریمهای ثانویه آمریکا،
در برجام بماند ،معاملهای است که هیچ انسان عاقلی
آن را قبول نخواهد کرد.
در ادام��ه گفتوگوی «وطنامروز» با حجتاهلل
عبدالملک��ی ،عض��و هی��ات علمی دانش��گاه امام
صادق(ع) را میخوانید.
***
با خروج آمریکا از برجام ،حسن روحانی از برجام
بدون آمریکا س�خن گف�ت و وزیر ام�ور خارجه را
مام�ور اخذ تضمین از اتحادیه اروپای�ی برای ادامه
برجام کرد .با توجه به اظهارات مقامهای اروپایی در
چند روز گذش�ته ،اساسا اروپا توانایی ارائه تضمین
ب�ه ای�ران را دارد؟ تضمینهایی که ما بای�د از اروپا
بگیریم ،چه حوزههایی را باید پوشش بدهد؟

در این باره باید بین  2موضوع تفکیک قائل شد.
یک بحث گفتمانی است که اروپاییها درباره برجام
دارن��د و بحث دیگر انتظارات م��ا به عنوان ایران از
اروپا درباره برجام اس��ت .برای اینکه ایران متقاعد
به ادامه برجام و تعامل با اروپا ش��ود ،نیاز است در
چند ح��وزه حداقلهایی را به دس��ت بیاورد .من
معتق��دم این حداقلها بای��د در  3حوزه «فناوری
هستهای»« ،تحریمها» و «دریافت ضمانت» اجرایی
شود .در حوزه اول که درباره برنامه هستهای است،
اروپا باید توجه داش��ته باشد که در توافق جدید ما
از بخشی از تعهداتمان عدول خواهیم کرد .ما در
ازای رفع تحریم  6کشور ،یکسری محدودیتها را
پذیرفتیم ولی وقتی آن  6کشور  5کشور میشود،
باید س��طح تعهدات ما هم به همان میزان کاهش
پیدا کند .بر همین اساس ،معتقدم ایران دستکم
باید غنیس��ازی  20درصد را در حد مورد نیاز آغاز
کند .در کنار این مساله ،اروپا باید بپذیرد ایران ظرف
 5س��ال آینده به  190هزار سو غنیسازی دست
پیدا کند.
پارلمان نمایندگان مجلس طرح سوال از
رئیسجمه��ور را به صحن علنی
مجلس ش��ورای اس�لامی فرس��تادند .به گزارش
«وطنام��روز» ،رفت��ار عجی��ب مع��اون حقوقی و
معاون پارلمانی رئیسجمهور در جریان رسیدگی
به محت��وای طرح س��وم س��وال از رئیسجمهور
باعث اعتراض و نارضایتی نمایندگان طراح س��وال
ش��د .روز گذشته جلس��ه نمایندگان طراح سوال
ب��ا معاونان حقوق��ی و پارلمان��ی رئیسجمهور در
کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد .سوالی که
یکی از مهمترین محورهای آن ،موضوع موسسات
اعتباری و نابس��امانی در وضعیت تسویهحس��اب
س��پردهگذاران این موسسات بوده است .در جریان
این جلس��ه ،نمایندگان حس��ن روحان��ی به جای
آنک��ه درباره محتوای محورهای س��وال از روحانی
به بحث بپردازند؛ در اقدامی عجیب مدعی ش��دند
چون برخی محورهای این سوال مشابه محورهای
س��واالت بینتیجه قبلی از روحان��ی بوده ،بنابراین
آنه��ا این طرح س��وال را فاقد ارزش م��ی دانند .در
مقابل اما نمایندگان طراح س��وال ب��ا انتقاد از این
رفتار نمایندگان روحانی ،طرح س��وال را به صحن
علنی مجلس فرستادند تا فرآیند قانونی آن براساس
دستورالعملهای مجلس طی شود .حجتاالسالم
مجتبی ذوالنور درباره نشست کمیسیون اقتصادی
برای بررسی س��ؤال از رئیسجمهور اظهار داشت:
در این جلسه خانم جنیدی ،معاون حقوقی و آقای
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رئیس دس��تگاه قضا با اشاره
ب��ه تالش آمریکا برای فش��ار
اقتص��ادی ب��ر ای��ران گفت:
دشمن بهتر است بداند دقیقاً
از نقط��های ضرب��ه خواه��د
خ��ورد که از آن نقطه به دنبال باجگیری از ملت
ایران باش��د .به گ��زارش اداره کل روابط عمومی
قوهقضائیه ،آی��تاهلل آملیالریجانی در جلس��ه
مس��ؤوالن عالی قضایی با بیان اینک��ه مردم ما
همچنان در صحنه حضور دارند و از کشور خود
دفاع میکنند ،ایران را سرزمین شهادت ،معنویت
و ایم��ان توصیف ک��رد و گفت :دول��ت آمریکا
در تخی�لات و تصورات خود س��ر درگم اس��ت.
رئیسجمهوری این کشور مش��اوری را انتخاب
کرده که مزدور بدتری��ن و بدنامترین گروههای
تروریستی دنیاست .تصمیمات امروز دولت آمریکا
نیز نشان میدهد تحت تاثیر تخیالت گروههای
ضدانقالب و از جمله گروهک تروریستی منافقین
دست به برخی اقدامات میزند اما نمیداند ملت
ما در طول  ۴۰س��ال اخیر همواره درحال مبارزه
با این توطئهها بودهاند و با این دشمنیها ناآشنا
نیس��تند .رئیس قوهقضائیه تاکید کرد :نس��خه
شفابخش امروز در شرایط خروج آمریکا از برجام
و سایر اقدامات دشمن ،حفظ صالبت و استقامت
ناش��ی از ایمان اس��ت و مردم ما هرگز دست از
دفاع از اقتدار و مصالح خود برنخواهند داش��ت.
دشمن نیز بهتر است بداند دقیقاً از نقطهای ضربه
خواه��د خورد که از آن نقطه به دنبال باجگیری
از ملت ایران باشد .آیتاهلل آملیالریجانی با بیان
اینکه اقتدار جمهوری اس�لامی مزاحم مطامع و
زیادهخواهیهای دشمن است ،تصریح کرد :مردم
و مس��ؤوالن ما این اقتدار را حفظ خواهند کرد و
در برابر زیادهخواهیهای دشمنان نظیر مذاکره بر
سر برنامههای موشکی جمهوری اسالمی که هیچ
ارتباطی به آمریکا ندارد و بخش��ی از توانمندی
دفاعی ایران است ،ایستادگی میکنند.
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اصلیترین مس�اله ایران در مذاکره با اروپا ،بحث
رفع تحریمهاست .در این باره اروپا باید چه تعهداتی
را در قبال حضور ایران در برجام بپذیرد؟

در رابطه با موضوع «تحریم» باید گفت اگر اروپا
ادعا دارد که بدون آمری��کا برجام را ادامه میدهد،
باید در رفع تحریمها تحت تاثیر آمریکا نباش��د .به
ط��ور مثال ،پیش از این ،بانکه��ای بزرگ اروپایی
به خاط��ر نگران��ی از تحریمهای آمری��کا ،با ایران
تعامالت مالی نداش��تند .حاال و با خ��روج آمریکا،
این بانکها باید وارد تعامالت مالی با ایران ش��وند.
اینکه همچنان بانکهای اروپایی از ترس تحریمهای
آمری��کا بخواهند از تعامل با ایران س��ر باز بزنند ،از
جان��ب ما قابل قبول نیس��ت .هزینههای احتمالی
تعامل بانکهای ب��زرگ اروپایی با ایران را هم باید
دولته��ای اروپایی بپردازند؛ یعن��ی حتی اگر نیاز
هست خسارات این بانکها را از محل جریمههای
ناش��ی از تعامل با ایران بپردازند یا اینکه خودشان
با آمریکا وارد مذاکره ش��وند تا جریمه نشوند .اروپا
باید به اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی (بانکها،
ش��رکتهای صنعتی ،نهادهای سرمایهگذاری و)...
اطمین��ان ده��د در صورت اعمال جریمه توس��ط
آمری��کا از آنها حمایت موثر کرده و در صورت لزوم
از طری��ق اقدامات خاص (از جمل��ه طراحی بیمه
ضدتحریم��ی ،تخصیص اعتبارات وی��ژه و  )...همه
خس��ارتهای احتمالی ناش��ی از جرایم مربوط به
تحریمهای ثانویه آمریکا را برای اش��خاص حقیقی
و حقوق��ی جبران کند .اروپ��ا باید بپذیرد ،تضمین
بدهد و متعهد ش��ود که تح��ت تحریمهای ثانویه
آمریکا در هیچ بخشی قرار نگیرد؛ چه تحریمهایی
که بازگردانده میشود و چه تحریمهای احتمالی که
در آینده علیه تهران اعمال خواهند کرد.
در ح�وزه تضمینها اروپا باید چه اقداماتی انجام
دهد؟

با توجه به س��وابق بدعهدیه��ای اروپا در برابر
ایران ،اتحادیه اروپایی باید تضمینهایی را به ایران

بدهد .در گام نخس��ت آنها باید تضمین بدهند که
ایران میتواند به همه پولهای بلوکه خود که االن
بیش از  100میلیارد دالر اس��ت ،دسترسی داشته
باش��د و آن را به مقصد هر کشوری که ایران مایل
باشد و درخواست بدهد ،منتقل کنند .عالوه بر این،
همه روسایجمهور کشورهای اتحادیه اروپایی  -و نه
 3کشور  -بیانیهای را امضا کنند و در آن ذکر کنند
به تمام تعهدات جدید پایبند خواهند بود و با وجود
احتمال تحریمهای احتمالی آمریکا فعالیت خود را با
ایران ادامه میدهند .مورد دیگر درباره تضمینهایی
که اروپا الزم اس��ت به ایران بدهد ،در حوزه فروش
نفت است .مصرفکنندگان اروپایی نفت ایران باید
یک قرارداد  3س��اله خرید نف��ت از ایران به میزان
حداقل روزانه  ۸۰۰هزار بش��که با حق فس��خ برای
ایران و با پیشپرداخت به میزان حداقل  10درصد
کل مبل��غ در روز با ای��ران امضا کنند تا در صورت
فشارهای آمریکا ،نتوانند از تعهداتشان سر باز بزنند.
اگ��ر اروپاییها این موارد را بپذیرند ،ادامه همکاری
ایران با اروپا در برجام منطقی است اما اگر هر کدام
از این ش��رایط را نپذیرند ،به طور قطع امکان ادامه
مسیر با اروپاییها وجود نخواهد داشت.
این موارد مورد اشاره ،انتظارات ما از طرف اروپایی
است .باید دید طرف اروپایی چه نگاهی به این توافق
دارد و به چه میزان حاضر به حفظ آن خواهد بود.

اروپاییه��ا زمانی که خودش��ان با خودش��ان
مینش��ینند و فک��ر میکنند ،به ای��ن جمعبندی
میرس��ند که نمیتوانند به خاطر تعامل با ایران،
با آمریکا سرشاخ شوند .اقتصاد آمریکا ،یکچهارم
کل اقتصاد جهان است .اقتصاد اروپا هم یکچهارم
اقتصاد کل جهان اس��ت .این دو اقتصاد وابستگی
بسیار شدیدی به یکدیگر دارند .اتحادیه اروپایی به
جهات صنعتی و فناوری وابسته آمریکاست ،ضمن
اینکه در حوزه مالی نیز مبادالت دالری که بخش
زیادی از تجارت این قاره را شکل میدهد ،از طریق
خزانهداری آمریکا اتفاق میافت��د .اگر خزانهداری

اعتراض نمایندگان به بهانهجوییهای توهینآمیز نمایندگان دولت
طرح سؤال از روحانی به صحن علنی فرستاده شد

مجلس را مسخره کردهاند

امیری ،معاون امور مجلس رئیسجمهور آمده بودند
که سؤال نمایندگان را از جهت مبانی حقوقی زیر
س��ؤال ببرند و غیر وارد اعالم کنند .ذوالنور به مهر
گفت :استداللش��ان ه��م این بود ک��ه چون قب ً
ال
سؤاالتی با همین محتوا مطرح شده بود و نمایندگان
رئیسجمهور پاس��خ دادند و بعدا ً س��ؤال از نصاب
افتاده ،لذا دیگر امکان طرح ندارد اما این اس��تدالل
از طرف کمیسیون اقتصادی پذیرفته نشد .نماینده
مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه
 2معاون رئیسجمهور توضیحات قانعکنندهای در
مقابل سؤال نمایندگان نداشتند ،تصریح کرد :بر این
اساس ،سؤال در مسیر قانونیاش قرار گرفت و طی
امروز یا فردا گزارش آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه
میشود و اگر هیأت رئیسه هم دلیلی برای رد سؤال
نداشته باش��د ،در نخستینجلسه مجلس گزارش
سؤال توسط رئیس قرائت میشود و طبق آییننامه
فورا ً برای رئیسجمهور ارس��ال میشود .ذوالنور با
بیان اینکه رئیسجمهور از تاریخ ارسال سؤال یک
ماه مهلت دارد با حضور در صحن مجلس به سؤال
نمایندگان پاسخ دهد ،گفت :اگر پس از ارسال سؤال
به رئیسجمهور ،برخی نمایندگان انصراف دهند،

انصراف آنه��ا هیچ تأثیری ن��دارد و رئیسجمهور
موظف است در مهلت یک ماهه در مجلس حاضر
شده و پاسخ دهد حتی اگر فقط یک نفر متقاضی
س��ؤال باقی مانده باش��د .وی خاطرنشان کرد :حد
نصاب طرح سؤال از رئیسجمهور  ۷۳نفر است و در
حال حاضر نیز  ۹۴نفر طرح سؤال را امضا کردهاند.
جبار کوچکین��ژاد ،نماینده مردم رش��ت در
مجلس شورای اسالمی نیز درباره محتوای جلسه
نماین��دگان طراح س��وال از روحانی ب��ا معاونان
حقوق��ی و پارلمانی رئیسجمه��ور توضیح داد:
تعدادی از سوالکنندگان مسائل و موارد مد نظر
خود را مطرح کردند و س��وال اصلی این جلس��ه
بیش��تر در حوزه مالباختگان مؤسس��ات مالی و
اعتباری همچون کاسپین بود .کوچکینژاد ادامه
داد :به جای اینکه معاونان رئیسجمهور پاس��خ
این س��واالت را بدهند از منظ��ر حقوقی مدعی
بودند این سوال قابل طرح نیست و رئیسجمهور
نباید به مجلس بیاید و پاس��خ بدهد ،چرا که این
مس��اله به وزیر اقتصاد مربوط میشود .وی افزود:
ما هم دالیل خود را مطرح کردیم ،آنها همچنین
به یکی از بندهای آییننامه داخلی مجلس استناد

آمریکا دس��تور به منع مبادالت دالری بانکهای
اروپایی بدهد ،اروپا بش��دت متضرر میش��ود ،لذا
تصور اینکه اروپا به خاطر ای��ران ،با آمریکا درگیر
میش��ود ،تصور غلطی است و هرگز اتفاق نخواهد
افت��اد .اروپا نمیتواند در ارتب��اط اقتصادی خود با
آمری��کا چالش ایجاد کند .این نکت��ه را این روزها
مقامه��ای اروپایی ب��ه صراح��ت میگویند .خانم
موگرین��ی مس��ؤول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه
اروپای��ی ،خانم م��رکل صدراعظم آلم��ان ،امانوئل
مک��رون رئیسجمهور فرانس��ه و خیل��ی مقامات
دیگر اروپایی گفتهاند ضم��ن اینکه با آمریکا وارد
چالش نخواهند شد ،هیچ تضمینی هم نمیتوانند
ب��ه ایران بدهند .آنها اما بر پایبندی خود به برجام
تاکید میکنند .این نوع پایبندی مثل این است که
شما وارد معاملهای شوید و بگویید من میخواهم
ماشین شما را بخرم ،اصرار هم دارم برای خرید اما
هی��چ پولی هم نمیدهم .با وجود اینکه هیچ پولی
نمیدهم ولی اصرار دارم ماشین شما را بخرم .این
دقیقا مشابه همان اصراری است که آنها بر پایبندی
به برجام دارند و در کنار آن میگویند ما نمیتوانیم
هیچ ضمانتی بدهیم .ای��ن یعنی برجام به صورت
یکطرفه و از جانب ایران اجرا ش��ود .فکر نمیکنم
هیچ انس��ان عاقلی در دنیا وجود داش��ته باشد که
چنی��ن معاملهای را با حس��اب دودوت��ا چهارتای
عقلی و نه با تفکر معمولی انس��انی بپذیرد و ادامه
بده��د .در مجموع با توجه ب��ه انتظاراتی که ما از
اروپ��ا داریم -که کامال معقول و منطقی اس��ت،-
گفتمانی که اروپاییها درباره برجام دارند ،وابستگی
و درهمتنیدگی اقتصاد اروپا و آمریکا و اینکه اروپا
و آمری��کا خ��ارج از چارچوب اقتص��اد ،برنامههای
راهبردی و استراتژیک علیه ایران و انقالب اسالمی
دارند ،امکان ادامه ارتباط با اروپا وجود ندارد.
اتحادیه اروپایی اعالم کرده اس�ت برای دور زدن
تحریمهای آمریکا از طریق بانک مرکزی ایران اقدام
میکند؛ آیا این همکاری منجر به این خواهد ش�د
ک�ه پولهای ایران به کش�ور بازگردد یا اینکه مثل
وضعی�ت فعلی پولها در بانکه�ای اروپایی بلوکه
خواهد ماند؟

همی��ن االن بخ��ش زی��ادی از پوله��ای ما در
بانکهای اروپایی بلوکه اس��ت .بلوکه نه به این معنا
که نمیتوانید از آن برداش��ت کنی��د اما قوانینی که
برای برداشتن از این پولها درنظر گرفته شده است
به قدری س��خت و پیچیده است که عمال ما بیشتر
از  700میلی��ون دالر – آنه��م ب��ه ص��ورت یورو -
نمیتوانیم برداشت کنیم .یعنی تا چند هفته پیش از
این که وضعیت برجام اینچنین شود ،پولهای ایران
عمال بلوکه شده بود .حاال اگر تحریمهای ثانویه آمریکا
بازگردد ،به طور قطع دسترسی ما به همین آب باریکه
هم قطع خواهد شد ،مگر اینکه اروپاییها این تعهد را
بدهند که تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار نگیرند.

بانکها ب�رای همکاری با ای�ران در برجام بدون
آمریکا باید چه مکانیسمی را در پیش بگیرند؟

کشورهای اروپایی باید امکان اعمال تحریمهای
ثانویه را از بین ببرند و مانع از این شوند که بانکها
تحت تاثیر تحریمها قرار بگیرند.

■■کمیس�یونر اروپا در نشس�ت اخیر خود برای
ادامه همکاری ب�ا ایران ،قوانین مسدودس�از را
پیشنهاد کرده اس�ت و اعالم کرده از این طریق
میتواند با ایران همکاری داشته باشد.

معلوم نیست .باید دید اروپا چقدر عزم این کار
را خواهد داش��ت و آمریکا تا چ��ه حد با آنها کنار
خواهد آمد .منطقا پیادهس��ازی این قوانین درباره
ایران امکانپذیر نیست و من برداشتم این است که
اروپا با طرح این مسائل به دنبال وقتکشی است.

کردند که هی��چ ربطی به این موضوع نداش��ت؛
مع��اون حقوق��ی رئیسجمهور عن��وان کرد اگر
سوالی نتیجه داده دیگر قابل طرح نیست .جالب
اس��ت که اص� ً
لا این موضوع نتیجه نداده اس��ت.
کوچکینژاد بر همین اس��اس اضاف��ه کرد :آنچه
آقای سیف و دیگر دولتیها وعده دادند که بدهی
سپردهگذاران زیر  200میلیون تومان را پرداخت
کنند اص ً
ال انجام نش��ده است و از آنجا که نتیجه
نداده اس��ت ما سوال کردیم .کوچکینژاد به دیگر
سوال درخواستکنندگان سوال از رئیسجمهور
اش��اره کرد و افزود :س��وال دیگری که در همین
محور و یک محور دیگر اقتصادی مطرح ش��ده و
قرار است هفته آینده جلسهای بر این مبنا تشکیل
شود ،در حوزه بازار ارز ،تورم و رکود حاکم بر کشور
و همچنین بحث واردات قاچاق و بیکاری اس��ت.
طرح س��وم سوال از حسن روحانی البته در حالی
از سوی نمایندگان پیگیری میشود که تاکنون با
فشارهای متنوع ،طرح سوال از روحانی بینتیجه
مانده اس��ت .پیش از این اخباری درباره البیهای
گس��ترده دولتیه��ا با نماین��دگان مجلس برای
صرفنظر از س��وال از حسن روحانی منتشر شده
بود .البیهایی که شاید در بینتیجه ماندن طرح
س��وال از رئیسجمهور بیتاثیر نبوده باشد .حاال
و در آس��تانه ارجاع طرح سوم به صحن علنی نیز
رفت��ار نمایندگان روحانی بخوبی نوع نگاه آنان به
مجلس و جایگاه نظارتی این نهاد را نشان میدهد.

گزارش
گزارش وزارتخانهها و سازمانها
درباره دوتابعیتیها منتشر شد

پاسخ غیرمسؤوالنه وزارت نفت
به استعالم دوتابعیتیها

کمیته تحقیق و تفحص مجلس ش��ورای
اس�لامی از وضعی��ت مدی��ران دوتابعیتی و
دارای گری��نکارت ،روز گذش��ته گزارش��ی
منتش��ر کرد ک��ه در آن نتیجه اس��تعالماتی
که ب��رای شناس��ایی مدی��ران دوتابعیتی از
وزارتخانهه��ا و س��ازمانهای دولتی گرفته،
آمده اس��ت .براس��اس آنچه فارس منتش��ر
ک��رده ،کمیته تحقیق و تفح��ص مجلس از
 30وزارتخان��ه و س��ازمان اس��تعالم گرفته
اس��ت .به گزارش «وطنامروز» در میان این
س��ازمانها و وزارتخانهها ،پاسخ وزارت نفت
که احتمال تمرکز مدیران دوتابعیتی در این
وزارتخانه بیش از س��ایر وزارتخانهها اس��ت،
قابل تامل اس��ت .این وزارتخانه در پاس��خ به
استعالم کمیته تحقیق و تفحص اعالم کرده
«تشخیص افراد دوتابعیتی امکانپذیر نبوده
در ص��ورت صالحدی��د از مراک��ز ذیصالح
پیگیری ش��ود ».پاسخ غیرمس��ؤوالنه وزارت
نفت به اس��تعالم مجلس در حالی اس��ت که
بتازگ��ی یکی از مدی��ران زیرمجموعه وزارت
نف��ت که دارای تابعی��ت مضاعف بود ،پس از
افش��ای اختالس یکصد میلی��ارد تومانی ،با
اس��تفاده از همین تابعیت مضاعف از کش��ور
متواری ش��د .این فرد که هنوز حتی نامی از
او منتش��ر نشده است  30س��ال در مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده
اس��ت و با ورود به بخش مالی این ش��رکت
فرعی زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت ایران،
توانست رقمی که گفته میشود بیش از 100
میلیارد تومان اس��ت را به جیب بزند .زمانی
که چکهای مربوط به مدیریت اکتشاف برای
وصول به بانک ارجاعش��ده ،مسؤوالن بانک
به مسؤوالن مدیریت اکتشاف اعالم میکنند
بهدلی��ل نب��ود منابع ،حس��ابهای مدیریت
اکتشاف مسدود میشود .این در حالی است
که باید در حساب شرکت اکتشاف مبلغ 15
میلیون دالر بهعالوه  60میلیارد تومان وجود
میداش��ت .زمانی که سیستمهای نرمافزاری
شرکت مدیریت اکتشاف تغییر پیدا میکند و
بهروز میشود ،مغایرتهایی در زمینه مباحث
مالی کشف میشود .بر همین اساس ،شخص
مس��ؤول احضار و در یک جلسه توضیحاتی
پیرامون مغایرت در حسابها از وی خواسته
میشود که البته قادر به ارائه توضیح شفافی
نش��ده بود .این فرد که قرار بوده در جلس��ه
بعدی اس��ناد و مدارک خود را برای روش��ن
شدن موضوع ارائه دهد ،در کمتر از  3ساعت
با همدس��تی همس��ر خود که گفته میشود
کارمن��د ی��ا صاحب ی��ک آژانس مس��افرتی
بوده ،بلی��ت فرار از کش��ور را فراهم میکند
و ب��ا توجه به تابعیت مضاع��ف کاناداییاش،
بالفاصله به ترکیه رفت��ه و از ترکیه به کانادا
فرار میکند .حاال بیش از  5ماه از این ماجرا
میگذرد و هنوز نهادهای قضایی ایران موفق
به بازگرداندن این فرد نشدهاند .این فرد یکی
از مدیرانی اس��ت ک��ه در وزارت نفت حضور
داش��ته و در مدت فعالیت خود توانسته است
بی��ش از  100میلیارد توم��ان دزدی کند .با
ای��ن وجود اما ب��ه نظر نمیرس��د در وزارت
نفت ارادهای قاطع برای شناس��ایی این افراد
وجود داشته باش��د .هر چند اصلیترین نهاد
رس��یدگی به وضعی��ت مدی��ران دوتابعیتی
وزارت اطالعات اس��ت اما بخش��ی از وظایف
حراس��ت وزارت نفت نیز در همین چارچوب
خالصه میش��ود .اینکه برخی وزارتخانهها و
س��ازمانها توانستهاند در پاس��خ به استعالم
کمیته تحقیق و تفحص مجلس ،آمار مدیران
دوتابعیتی خود را ارائه دهند ،نش��ان میدهد
در وزارت نفت و مجموعه مدیران باالدس��تی
این وزارتخانه اولویتی برای رس��یدگی به این
موضوع وجود ندارد.
خبر

تا زمانی که دولت دمشق بخواهد
در سوریه میمانیم

سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :تا زمانی که تروریسم
باشد و دولت سوریه بخواهد
ایران در این کش��ور حضور
خواهد داش��ت .کسانی باید
خارج شوند که بدون اجازه دولت سوریه وارد
ش��دهاند .به گزارش مهر ،بهرام قاسمی درباره
همکاریهای ایران با دولت سوریه گفت :کسی
نمیتوان��د ایران را مجبور به انجام کاری کند،
چرا که جمهوری اسالمی سیاستهای مستقل
خود را دارد .حضور ما در سوریه به درخواست
دولت آن کشور بوده و هدف ما نیز تنها مبارزه
با تروریسم است و تا زمانی که خطر تروریسم
باش��د و دولت آن کش��ور بخواه��د ،ایران به
کمکهای خود ادامه میدهد .قاس��می افزود:
آنهایی باید از س��وریه خارج ش��وند که بدون
اجازه دولت آن کشور وارد سوریه شدهاند.

