اقدام ایران در راهاندازی فردو یک نگرانی اصلی است

سهشنبه  21آبان 1398
وطنامروز شماره 2788

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به گام جدید ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی واکنش نشان داد.
«فدریکا موگرینی» در سخنانی گفت ،اقدام جدید ایران در زمینه تاسیسات فردو یک نگرانی اصلی است .موگرینی همچنین گفت منتظر گزارش
اواخر دوشنبه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران است و سپس اتحادیه اروپایی و  3کشور اروپایی حاضر در برجام به آن واکنش نشان خواهند داد.

سیاسی

رئیسجمهور:سالآیندهتحریمسالحلغومیشود،پسدربرجاممیمانیم!

اخبار

امتیازتراشی به سبک روحانی

چطور در عصر «مذاکره»
تسلیحات عامل بقای برجام شد؟

حجتاالسالم سیدمحمود نبویان
با اشاره به س��خنان دیروز روحانی
پیرامون امکان فروش سالح در سایه
برجام گفت :آقای روحانی! ش��ما و
دوستانتان ،داشتن سالح را امری
منفی میدانستید ،حاال چه شده است میگویید سالح
مفید است و رفع تحریم خرید و فروش سالح را دستاورد
ی کاری
میدانید؟ شما تا حاال میگفتید ما با بحث نظام 
نداریم و دیپلماسی و مذاکره ،ارزشمند است.
نماینده مردم ته��ران در مجلس نهم در گفتوگو با
فارس ،ادامه داد :مگر ش��ما و دوس��تانتان نگفتید ژاپن
پیشرفت کرده چون بحث نظامی را کنار گذاشته است؟!
مگر نگفتید عصر ،عصر مذاکره است نه موشک؟! چه شده
که حاال موضوع تسلیحاتی ،عامل بقای برجام شده است؟!
این نکتهای جدی است که آقای روحانی و همفکرانشان
باید به آن پاسخ دهند.
وی ب��ا بی��ان اینکه دولت روحانی  4س��ال اقتصاد را
تعطیل و ملت را معطل امضای برجام کرد ،گفت :االن هم
میخواهد همه را معطل خروج گامبهگام از برجام کند .به
عبارتی ،کل دوره آقای روحانی ،شامل  4سال معطل کردن
مردم برای امضای برجام و حاال  4سال معطل کردن مردم
برای خارجکردن کش��ور از برجام میشود .در این میان،
اقتصاد مردم چه میشود؟

الحاقناوشکن«دماوند»
به نیروی دریایی ارتش در آینده نزدیک

امیر سرتیپ امیر حاتمی در جمع
دانشجویان دانش��گاه فرماندهی و
ستاد ارتش گفت :ما ناگزیریم توان
رزمی و دفاعی خود را حفظ کرده و
آن را ارتقا دهیم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه توضیحاتی
درباره پیشرفتهای حوزههای رزم موشکی ،زمینی ،هوایی،
دریایی ،الکترونیک ،پدافندی و غیره در شرایط تحریمهای
ظالمانه نظام استکبار ،آمادگی کامل صنعت دفاعی را در
رفع کامل نیازها و درخواستهای نیروهای مسلح مقتدر
ایران اسالمی اعالم کرد.
وی همچنی��ن در حاش��یه حضور خود در دانش��گاه
فرماندهی و ستاد ارتش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
ناوش��کن «دماوند» آماده شده و بزودی به دریای خزر و
نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد ،گفت :این ناوشکن
یک دماوند جدید بوده ،به این معنی که اورهال نشده است.
بهعبارتی در یک زمان بسیار کوتاهتر از دماوند نخست ،ما
این ناوشکن را ساختیم که آماده ،تجهیز و بزودی به نیروی
دریایی عزیزمان ملحق میشود.

جامعه از عملکرد قوهقضائیه
خوشحال است

نماینده دوره هفتم مجلس شورای
اس�لامی گف��ت :آنهایی ک��ه ادعا
میکنند قوهقضائیه جناحی عمل
میکند ،دلیل بیاورند؛ نباید شبههای
در اقدامات قوهقضائیه ایجاد ش��ود.
عماد افروغ با اش��اره به مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اظهار
داشت :من هم همیشه روی قوهقضائیه مستقل و مقتدر
تأکید داش��تم ،در آن زمانی که این فسادهای گسترده
در کش��ور نبود .حاال قوهقضائیه به میدان آمده اس��ت،
البته نمیگویم تمام پروندهها در حال بررس��ی است اما
به هرحال مبارزه با فساد شروع شده و این امر در مردم
امیدی ایجاد کرده است.
افروغ اظهار داشت :امروز جامعه از عملکرد قوهقضائیه
خوشحال است ،چراکه احس��اس میکند احقاق حقی
صورت گرفته است و با فساد مقابله میشود.

استراتژی نتانیاهو در قبال ایران
فروپاشیده

«الون بندیوید» تحلیلگر صهیونیست در شبکه 13
تلویزیون رژیم اشغالگر ،به نقل از منابعی در موسسه امنیتی
رژیم صهیونیستی گفت :استراتژی نتانیاهو در قبال ایران،
فروپاشیده و ضعف آمریکا در دفاع از دولت عبری ،تلآویو
را تضعیف کرده اس��ت .بندیوید افزود :در صورت خروج
از توافق هس��تهای منطقی بود ک��ه این اقدام ،متکی بر
قدرتنمایی آمریکا برای ایران و با هدف واداشتن آن برای
بازگشت به میز مذاکره انجام میگرفت اما با توجه به ضعفی
که واشنگتن اکنون از خود نشان میدهد ،ایران احساس
آزادی عمل میکند و بار دیگر فعالیتهای هستهای خود
را از سر گرفته است .امروز ،ایران در جایگاهی ایستاده است
که به آن اجازه میدهد خواستار برطرف شدن تحریمها
بهعنوان شرط اولیه مذاکره با ایاالت متحده شود .در این
شرایط ،اس��رائیل خود را در مقابل ایران هستهای ،تنها
میبیند و چارهای ندارد جز آنکه یک اس��تراتژی امنیتی
جدید اتخاذ کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام
فرآیند شفافیت را کلید زد

فرآیند ثبت دارایی مسؤوالن نهادهای مهم حاکمیتی با
حضور کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضائیه
در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمجمعتشخیصمصلحت
نظام ،فرآیند ثبت دارایی مسؤوالن نهادهای مهم حاکمیتی
روز یکشنبه نوزدهم آبان با حضور کارشناسان مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوهقضائیه در مجمع تشخیص مصلحت
نظام آغاز شد.
پی��ش از این ،به منظور تس��هیل فرآیند ثبت دارایی
مس��ؤوالن جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوهقضائیه برای ایجاد دفاتر موقت در نقاط مهم
حاکمیت��ی اعالم آمادگی کرده ب��ود .ایجاد این دفاتر در
راستای ثبتنام «ثنا» توسط مسؤوالن بوده است ،مسؤوالن
یادشده میتوانند در این سامانه اموالشان را ثبت کنند.

حسین مدرسی
روزنامهنگار

حس��ن روحانی که روز یکشنبه سفر پرحاشیهای به یزد
داش��ت ،روز دوشنبه راهی اس��تان کرمان و شهر رفسنجان
شد و در زادگاه حجتاالسالم رفسنجانی با خوانش منحصر
به خودش درباره شخصیت وی و همچنین درباره «برجام»
سخنرانی کرد.
روحانی اظهاراتش را با مدح رفسنجانی آغاز کرد و نیمی
از سخنانش را به او اختصاص داد و با مدح او به پایان رساند.
وی در بخشی از اظهاراتش درباره هاشمی ،او را از سرآمدان
مدیریت سیاسی در کشور دانست و گفت :مرحوم رفسنجانی
درس مهمی در مس��یر سیاس��ی کشور به همه یاد داد و آن
میانهروی و اعتدال بود .در جامعه ما افکار و سلیقههای مختلف
وجود دارد و همه مانند یکدیگر نمیاندیشند و اینکه چه راهی
انتخاب کنید و کدام مس��یر ما را زودتر به مقصد میرساند،
همیشه مورد اختالف بوده است.
روحانی اظهار داشت :هاشمی نمرده است ،هاشمی برای
همیش��ه زنده اس��ت .نام ،راه ،سیاس��ت و خدمات هاشمی
رفس��نجانی ،برای همیشه در تاریخ کشور ما جاودان خواهد
ماند .رئیسجمهور در بخش دیگری از اظهاراتش اما به موضوع
برجام اش��اره کرد و گفت سال آینده ایران با ادامه برجام به
یک هدف بزرگ میرس��د :با ادامه برجام در س��ال آینده به
یک هدف بزرگ سیاس��ی ،امنیتی و دفاعی دست مییابیم،
سالها خرید سالح از سوی ایران طبق قطعنامه سازمان ملل
ممنوع بود و همچنین نمیتوانستیم سالحی بفروشیم و اگر
طبق قطعنامه  ،2231برجام را حفظ کنیم ،سال آینده تحریم
تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و براحتی میتوانیم سالح
الزم را بخریم یا صادر کنیم که این از آثار مهم برجام است.
روحانی با اشاره به توافق هستهای با  6کشور و قدرت دنیا
و خروج آمریکا از برجام ادامه داد :شیوههای مختلفی پیش
رو داشتیم که عدهای میگفتند از توافق خارج شوید ،برخی
گفتند در توافق بمانید و برخی نیز مسیر میانهای را پیشنهاد
کردند که در تجربه متوجه شدیم راه میانه ،به نفع ما است.
رئیسجمهور با بیان اینکه اگر از برجام خارج شویم ثمرات
آن در سال آینده پیش رو نخواهد بود و قطعنامههای شورای
امنیت باز خواهد گشت ،تاکید کرد :ما باید فکر کنیم و ببینیم
منافع کشور در کجاست؟ حاال که منافع ما در ماندن است،
آیا اینکه طرفهای مقابل دست روی دست بگذارند و به این
تواف��ق عمل نکنند و ما یکجانبه صد در صد عمل کنیم ،آیا
درست است؟ قطعا درست نیست .پس ما یک راه بینابین را
انتخاب کردیم .اما روحانی در حالی جواز خرید سالح در سال
آینده را یکی از امتیازات برجام و در نتیجه یکی از امتیازات
دول��ت خود عنوان میکند که «الگ��وی جاویدان» او یعنی
مرحوم رفس��نجانی معتقد بود «دنیای فردا دنیای گفتمان
است نه دنیای موشک» .فروردینماه سال  95بود که توئیت
هاشمیرفسنجانی در نفی قدرت نظامی ایران منتشر شد .این
توئیت تا حدی بازتاب داش��ت که چند روز بعد رهبر حکیم
انقالب به سرعت در مقابل این سخنان ایستادند و موضعگیری
خودشان را در مقابل این تفکر اعالم کردند .رهبر انقالب روز
 ۱۱فروردینماه در جلسهای که با جمعی از مداحان داشتند،
دراینباره گفته بودند« :اینکه بعضیها بیایند بگویند فردای
دنیا ،فردای مذاکره اس��ت ،فردای موشک نیست ،این حرف
اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد ،خب! ناآگاهی است ،اگر
از روی آگاهی گفته شده باشد ،خیانت است .چطور [چنین
چیزی] ممکن اس��ت؟ اگر چنانچه نظام جمهوری اسالمی
دنبال علم برود ،دنبال فناوری برود ،دنبال مذاکر ه سیاس��ی
ب��رود ،دنبال کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی برود– که
هم ه اینها الزم است– اما قدرت دفاعی نداشته باشد ،توانایی
دفاع کردن نداشته باشد ،هر بیسروپایی و [هر] دولت فزرتی

کذاییای او را تهدید میکند که اگر فالن کار را نکردید ،ما
موش��ک میزنیم .خب! اگر شما امکان دفاع نداشته باشید،
مجبورید عقبنش��ینی کنید» .چندماه بع��د از آن توئیت،
هاشمی باز هم همان حرفها را با بیانی دیگر به زبان آورد.
هاشمی روز  30مردادماه سال  95در اجالس مدیران و روسای
آموزشوپرورش درباره لزوم تعدیل نیروی نظامی سخنانی را
مطرح کرده و گفته بود« :اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها
محکمترین اقتصاد دنیا را دارند ،اینها بعد از جنگ دوم جهانی
از اینکه نیروی نظامی داشته باشند ،محروم شدند ...نیروهای
نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را میبردند و
از این رو با این اقدام پولهایشان آزاد شد و به دنبال کارهای
علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانشبنیان برای خود درست
کردند ،لذا دیگر آسیبپذیر هم نیستند .این راه در ایران باز
شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا
شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی میتواند ما را به آنجا
برساند» .حال دقیقا در مراسمی که حسن روحانی از هاشمی
رفسنجانی با عنوان سرآمد سیاستمداران در ایران یاد میکند،
در ظاهر برخالف سیره هاشمی ،از تقویت بنیه نظامی ایران
در سال آینده سخن میگوید!
■■همراهی تیم مذاکرهکننده با تحریم تسلیحاتی ایران

ادعای روحانی در حالی است که تحریم تسلیحاتی یکی از
خطوط قرمزی بود که توسط هیات مذاکرهکننده در جریان
مذاکرات مورد معامله قرار گرفت .داستان معروف وقفه چند
روزه مذاکرات برای اصرار روس��یه و چین بر سر عدم نیاز به
طرح مس��اله تس��لیحاتی در برجام و در نهایت رضایت تیم
ایرانی برای مصالحه بر س��ر مسائل تسلیحاتی یکی از نقاط
سیاه دوران مذاکرات هستهای است« .وندی شرمن» با اشاره
به برخی نقاط اختالف تیم مذاکرهکننده آمریکا و روسیه در
جریان مذاکرات هس��تهای گفت« :یک��ی از نقاط واگرایی و
اخت�لاف ما و روسها که البت��ه در اواخر مذاکرات روی میز
گذاشته شد ،قطعنامه س��ازمان ملل درباره تحریم موشکی
و تس��لیحاتی بود .روسیه معتقد بود نباید هیچ محدودیتی
روی موشک و تسلیحات باشد .آنها هیچ محدودیتی را روی

رئیسقوهقضائیهضمناشارهبهارادهدستگاهقضابرایمبارزهقاطعانهبافساد:

حاشیهسازیها تأثیری ندارد

گروه سیاسی :یک روز بعد از هجمه روحانی به دستگاه قضا،
آیتاهلل رئیسی تاکید کرد حاشیهسازیها نمیتواند روند مبارزه
دستگاه قضایی با فساد را کند یا متوقف کند.
به گزارش «وطن امروز» ،آیتاهلل س��یدابراهیم رئیس��ی
روز گذشته در جلسه شورای عالی
قوهقضائیه ،مبارزه با فساد را نکتهای
اساسی برای نظام اسالمی دانست و
خاطرنش��ان کرد :مبارزه با فساد در
ذات نظ��ام وج��ود دارد و هیچکس
نمیتواند دغدغه مردم ،نظام و کشور
را داشته باش��د اما دغدغه مبارزه با
فساد نداشته باشد .رئیس قوهقضائیه
با بیان اینکه مبارزه با فساد یک اصل
و ضرورت است ،تصریح کرد :امروز به برکت خون شهیدان و
هدایتهای مقام معظم رهبری ،پرچم مبارزه با فساد برافراشته
ش��ده و یک موضوع کامال همگانی است که مربوط به همه
بخشها و آحاد مردم است .هر کس امروز به نام مدیر به مردم
خدمتگزاری میکند باید بداند توقع مردم از همه دستگاهها،
ادارات و سازمانها ،سالمت نظام اداری و خدمت بدون شائبه
و مبارزه با فساد است .آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه مساله فساد
برای همه رنجآور شده است ،تاکید کرد :دستگاه قضا مصمم
اس��ت این روند را دنبال کند و هیچگونه حاشیهسازی ،ما را
گرفتار نخواهد کرد ،از مبارزه با فساد باز نخواهد داشت و روند
کار دستگاه قضایی را کند نخواهد کرد .ما مصممتر از همیشه
به صورت قاطعانه با فس��اد مبارزه میکنیم و مردم را نیز در
جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد ،زیرا معتقدیم مشارکت
و احساس مسؤولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است.
■■تفرقه ،خواست دشمن است

آیتاهلل رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش وحدت در
پرتو وجود مقدس نبیمکر م اسالم(ص) را وحدتی راهبردی
دانست که جمهوری اسالمی از ابتدا بر آن تاکید کرده است
و تصریح کرد :این وحدت نهتنها بین شیعه و سنی ،بلکه بین
همه اقوام ،گویشها ،فرهنگها و ...مطرح است و امروز وحدت

بین همه اقشار را امری ضروری میدانیم .رئیس قوهقضائیه با
بیان اینکه دشمنان و استعمارگران همواره در طول تاریخ از
تفرقه میان امت اسالمی سوءاس��تفاده کردهاند ،ادامه داد :از
جمله تالشهای دشمنان در سالهای اخیر ،ایجاد تفرقه در
امت اسالمی و سوءاستفاده از آن بوده
است ،لذا امروز بیش و پیش از گذشته،
امت اسالمی ضرورت وحدت را متوجه
است .به گزارش میزان ،آیتاهلل رئیسی
با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری
درباره تقریب و نزدیکی بین دولتها و
ملتهای مسلمان ،این امر را ضرورتی
اجتنابناپذیر دانس��ت و افزود :امروز
هر کس دانسته یا نادانسته ،خواسته
یا ناخواسته ،وحدت را مخدوش کند ،در جهت راهبرد دشمن
حرکت کرده است.

ی خوش نیامده
■■مبارزه با فساد به مذاق برخ 

روز گذشته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز بر مبارزه با
فساد تاکید کرد .سرلشکر باقری که در اولین همایش حکمرانی
اس�لامی س��خن میگفت ،تاکید کرد :مبارزه با فساد در ایام
ی خوش نیامده اما در پیش گرفته
اخیر ،هر چند به مذاق برخ 
شده اس��ت .رئیس ستادکل نیروهای مسلح در این خصوص
اظهار داشت :بر اساس دیدگاه حضرت علی(ع) در نهجالبالغه،
شاخصهای حکمرانی اسالمی را میتوان قانونمداری ،پاسخگو
بودن ،ش��فافیت ،کارآیی و اثربخش��ی ،مبارزه با فساد و عدم
سوءاستفاده از قدرت برشمرد که این مبارزه با فساد بحمداهلل در
ایام اخیر ،هرچند به مذاق برخی خوش نیامده اما در پیش گرفته
شده است .وی در بخش دیگری از سخنانش در تشریح علل
موفقیت نیروهای مسلح گفت :تبعیت از والیت و امامین انقالب،
تالش برای طراحی مدل بومی برای مقابله با تهدید خارجی ،دل
بریدن از بیگانگان و خارج ،حرکت جهادی و انقالبی ،دوری از
یأس و ناامیدی ،درس گرفتن از شکستها ،توسعه بازوان انقالب
برای مشغول کردن دشمن و تبدیل تجربیات ذهنی به عینی از
جمله علل توفیقات نیروهای مسلح است.

موشکهای خودش��ان نمیخواستند و البته فکر میکردند
چنین محدودیتی نباید بر ایرانیان هم اعمال شود .در نهایت
بر س��ر این موضوع مصالحه کردیم» .شرمن ادامه میدهد:
«روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه صرفا باید توافق را تایید
کند و نباید هیچ محدودیتی بر برنامه موشکی و تسلیحاتی
ایران باقی بماند .آنها نمیخواستند برنامه موشکی یا ممنوعیت
واردات تسلیحاتی ایران پابرجا بماند اما متوجه شدند که بدون
وج��ود محدودیتهایی که بود ،ما نمیتوانیم توافق کنیم».
سرگئی ریابکوف ،عضو ارش��د تیم مذاکرهکننده روسیه در

اینباره گفت« :این موضوعی پنهان نیس��ت که روسیه طی
مذاکرات هستهای حامی رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران در
زودترین موعد ممکن بود ،ما حتی در مقاطعی پیشنهادهایی
را تدوی��ن کردیم که بر اس��اس آن تحریم تس��لیحاتی یک
ماه پس از اجرای برجام رفع ش��ود اما نتیجه متفاوت بود».
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه نیز  2روز پس از انعقاد
برجام در تاریخ  25تیر  1394اظهار داش��ت بهرغم مقاومت
روسیه و چین ،طرف ایرانی با طرف غربی درباره تحریمهای
تسلیحاتی مصالحه کرد!

کاهش بودجه نظامی سال 98
روحانی در حالی تالش دارد لغو تحریمهایی را که ارمغان
مذاکرات تیم مذاکرهکننده وی در سال  1394بوده به عنوان
امتیاز برجام و علت حضور در برجام برای مردم معرفی کند
که در دولت وی کاهش بودجه نظامی کش�ور همواره مورد
سوال قرار داشته است .بهعنوان مثال جزئیات الیحه بودجه
سال  1398نشان میدهد اعتبارات جاری نیروهای مسلح
اعم از ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در 2
فصل «امور دفاعی» و «حفظ نظم و امنیت عمومی» در سال
 1397بالغ بر  61هزار و  400میلیارد تومان مصوب شده که
در الیحه دخل و خرج سال  1398به  51هزار میلیارد تومان
کاهش یافت�ه و  17درصد افت دارد .عالوه بر این در نتیجه
مذاکراتیکهبهبرجاممنتهیشد،طرفمقابلباتفکیکمیان
تسلیحات متعارف و تسلیحات موشکی ایران ،موشکهای
ایرانی را به مدت  8س�ال تحریم کرد .به بیان دیگر در لغو
تحریمهای تسلیحاتی سال آتی ،بخش حیاتی و راهبردی
نظامی ایران یعنی موش�کهای ای�ران همچنان در تحریم
باقی میماند .در بند  3قطعنامه  2231آمده است :از ایران
خواستهمیشودهیچفعالیتیمرتبطباموشکهایبالستیک
طراحی ش�ده با قابلیت حمل تسلیحات هستهای صورت
ندهد ،از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین

فناوریهای مربوط به موشکهای بالستیک ،تا زمان  8سال
پس از «روز پذیرش برجام» یا تا زمانی که آژانس بینالمللی
انرژی اتمی گزارش�ی ارائه دهد که «جمعبندی مبسوط» را
تأیید کند ،بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.امتیازتراشی
روحانی از لغو یک�ی از بندهای تحریمهای قطعنامه 2231
در س�ال آتی در حالی است که از ابتدای انقالب ،جمهوری
اسلامی ایران در ردیف تحریمهای تسلیحاتی کشورهای
بلوک شرق و غرب قرار داشت .پیشرفت برنامه تسلیحاتی
ایران در سایه تحریمهای گسترده که به تحریم سیمخاردار
نیز کشیده شده ،بهوقوع پیوسته است .عالوه بر این ایران
بخش�ی از مازاد تس�لیحاتی خود را در س�الهای اخیر به
کشورهای حامی منطقهای مقاومت از جمله عراق و سوریه
فروخته است و در عمل با کسر نیاز تسلیحاتی کشور مازادی
برای صادرات ندارد و سال آینده با لغو تحریمهای تسلیحاتی،
عایدی خاصی نصیب ایران نمیشود ،بویژه آنکه کشورهای
غربیکهکشورهایاصلیتولیدکنندهسالحهستندهمچنان
ب�ه تحریم ایران ادامه خواهند داد .اما مهمتر از همه اینکه
گویا دولتمردان فراموش کردهاند هدف اصلی برجام لغو همه
تحریمها از جمله تحریمهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم
بوده است .آیا هدف اصلی برجام محقق شده است؟

روحانی،شمخانی،ظریف ،زنگنهوحاالمعاونوزیرامورخارجه

عراقچی :اینستکس ناقص و ناکارآمد است
گروه سیاسی :در ادامه اظهارنظرهای متعدد مقامات دولتی
و دیپلماس��ی کش��ورمان درباره بیتعهدی اروپا در برجام و
ناکارآمدی بس��ته پیشنهادی  3کش��ور اروپایی ،روز گذشته
عباس عراقچی نیز س��امانه موس��وم به اینستکس را ضعیف
و ناکارآم��د توصیف کرد .به گزارش
«وطن ام��روز» ،قرار بود  3کش��ور
اروپایی طرف برج��ام بعد از خروج
آمریکا از این توافق ،ظرف چند ماه
بسته اقتصادی خود را برای جبران
تبعات این اق��دام ترامپ ارائه کنند.
با این حال و پس از گذشته  18ماه
نهتنها  11تعهد سال گذشته اروپا به
ایران عملیاتی نشده که سامانه موسوم
به اینستکس نیز کماکان روی کاغذ مانده است.
در این راستا روز گذشته معاون سیاسی وزیر امور خارجه
سازوکار اینستکس را ضعیف توصیف کرد و گفت :این سازوکار
مالی بهطور ناقص اجرا ش��ده و تاکنون نیز موثر نبوده است.
عباس عراقچی در گفتوگو با اسپوتنیک سازوکار اینستکس
را ضعیف توصیف و تصریح کرد :این سازوکار مالی بهطور ناقص
اجرا شده و تاکنون نیز موثر نبوده است ،مگر اینکه اروپاییها از
ما نفت خریداری کنند .معاون سیاسی وزیر امور خارجه بیان
کرد :پیشنهاد سازوکار مالی اینستکس بسیار دیر مطرح شد و
اکنون هم در سطحی پایین اجرا میشود .این سیستم تاکنون
بهطور کامل اجرایی نش��ده است .عراقچی گفت« :از آنجایی
که اصلیترین صادرات ایران به اروپا نفت اس��ت ،در صورتی
ک��ه اروپاییها از ایران نفت بخرند اینس��تکس موفقیتآمیز
خواهد بود ،چرا که صادرات اصلی ایران به اروپا نفت اس��ت؛
در غیراینصورت ،مبلغ زیادی برای تجارت مطابق با این ابزار
باقی نمیماند» .اظهارات عراقچی در حالی است که از بهمنماه
سال گذشته که اروپا از شرکت ذیحسابی مشترک موسوم به
اینستکس رونمایی کرد ،بسیاری از مقامات دولتی آن را ناکارآمد
و بهدردنخور توصیف کردهاند .تیرماه گذشته حسن روحانی در
جلسه هیأت دولت ،اینستکس را پوچ و به درد نخور نامید و

تاکید کرد« :امروز اینستکس تنها سازوکاری بدون پول است
و اینستکس توخالی به هیچ دردی نمیخورد» .علی شمخانی،
دبیر شورای عالی امنیت ملی و بیژن زنگنه ،وزیر نفت نیز از
جمله دیگر مقامات دولتی بودند که موضعی منتقدانه نسبت
به اینستکس بیان کردند .شمخانی
چندماه پیش طی یادداشتی با اشاره
به بدعهدیه��ای طرفهای اروپایی
برجام نوش��ته بود« :با گذش��ت یک
سال از خروج آمریکا از برجام و «صبر»
ت دادن به دیپلماسی،
ایران برای فرص 
کشورهای اروپایی نشان دادند اگرچه
در کالم ،مواضع متفاوتی نس��بت به
آمریکا اتخاذ میکنند اما در عمل به
تقویت بردارهای فشار واشنگتن علیه ایران یاری رساندند» .وزیر
نفت نیز در اظهارنظری به پاسخگو نبودن اینستکس اذعان کرد.
بیژن زنگنه دهم تیرماه که برای نشست اوپک به وین رفته بود،
در بدو ورود به هتل کوبورگ ،در جمع خبرنگاران اذعان کرد:
«اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند ،بدون
واریز مطمئن پول به آن یا با واریز  3-4میلیون دالر یا یورو،
این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود».
گذش��ته از اینها محمدجواد ظریف نی��ز که پس از اعالم
موجودیت برجام ،در ادعایی عجیب این کانال مالی را دارای
اهمیتی استراتژیک(!) خوانده و گفته بود اینستکس یک ارزش
استراتژیک و راهبردی دارد و آن این است که «نزدیکترین
متحدان آمریکا در روابط اقتصادی خود در حال فاصله گرفتن
از آمریکا هس��تند!»  24تیرماه گذشته اذعان کرد :اروپاییها
ادعا میکنند تمایل دارند برجام را نگه دارند ولی هنوز شاهد
این نبودیم که اروپا برای حفظ برجام حاضر به سرمایهگذاری
باشد .ظریف همچنین 14اردیبهشتماه امسال در مصاحبهای
اختصاصی با پایگاه «لوبالگ» گفته بود« :اروپا به کمتر از یک
درصد از تعهداتش عمل کرده اس��ت؛ در واقع بیش از 100
درصد در بیانیههای عمومی و کمتر از یک درصد در پایبندی
واقعی به تعهداتش».

