
اخبار كشور

درمکتب امام

مجاهده براى تحكيم مبانى اسالم

صفحه 11
شنبه 1۹ آبان 1۳۹۷

۲ ربیع االول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۵

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

راهکار دیپلماسی مدعیان اصالحات؛
ایجاد اختالف ظاهری اروپا و آمریکا!

سرویس سياسى- 
روزنامه زنجیره ای آرمان طی یادداشتی اقتصاد درون گرا را به نفع ایران ندانسته و با تاکید بر ضرورت شکسته 
شدن تحریم ها نوشت : در برهه زمانی اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا، تنظیم روابط مان در چارچوب روابط بین الملل 
و اقتصادی که در تعامل مستقیم با سایر کشورها باشد، از جمله نکاتی است که نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

در ادامه این یادداشت آمده است: اینکه بخواهیم به یک اقتصاد درونگرا توجه کنیم و روآوریم و همه چیز را در 
درون خودمان ببینیم و از تعامل فنی و تخصصی با سایر کشورها دور شویم، به نفع کشور نخواهد بود. درحقیقت 
باید به این نکته بیندیشیم که چگونه می توانیم خودمان را در مجموعه سیاست ها و روابط بین الملل حفظ کنیم، به 
گونه ای که نتوانند ما را به انزوا بکشانند. چنانچه آنها موفق شوند ما را از جامعه بین الملل دور کنند و در یک گوشه 

تنها قرار دهند به اهداف خود رسیده اند پس این همان نکته مهمی است که باید با آن مقابله کنیم.
در بخش دیگری از این یادداشت نیز آمده است : واقعیت این است که بحث آنها با ما بحث های پیرامون حقوق 
بشر و مسائل منطقه ای نیست و چون رابطه دوستانه ای با متحد و همپیمان آنها به نام اسرائیل در منطقه نداریم، بنا 
به خواست آنها سعی می کنند تا ما را در موضع ضعف قرار دهند. از این جهت باید سعی و تالش خود را به کار گیریم 
تا اروپایی ها حتی به ظاهر با آنها در یک خط قرار نگیرند. لذا تا جایی که ممکن است از اروپایی ها استفاده های الزم 

را به عمل آوریم تا گفت وگوها و تعامالت الزم برقرار شود.
این یادداشت حاوی نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم نخست آنکه نویسنده اقتصاد درون گرا و مبتنی 
بر اقتصاد مقاومتی را رد کرده و تحریم ها را از این جهت که ارتباط ایران با جهان را قطع می کند خطرناک دانسته 
است بی آنکه به این واقعیت اهمیت دهد که اگر اقتصاد ایران درون گرای برون نگر بود تحریم ها مشکل چندانی برای 
اقتصاد ایران به وجود نمی آورد به این صورت که اقتصاد ایران به یک نقطه غیرقابل بازگشــت رســیده و قدرت های 
جهانی ناچار بودند که با این اقتصاد تعامل داشته باشند و تحریم نکنند ولی در شرایط کنونی که اقتصاد به آمد و 
رفت و اخم و لبخندهای بیگانگان مرتبط شده است این اخم و لبخندها در جهت کلی سیاست ورزی های اقتصادی 

کشور تاثیر گذاشته و مسیر را تغییر می دهد.
نکته دوم اینکه نویسنده مرزهای عقب نشینی در برابر خواسته های قدرت های جهانی را جابجا کرده ،ضمن تنزل 
دادن ســطح خواســته و دیپلماسی ما از طرف مقابل ، ایجاد اختالف ولو ظاهری بین اروپا و آمریکا را به عنوان یک 

امتیاز و دستاورد بیان کرده است.
و نکته سوم اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سخن این بود که تحریم ها یک جا پس از توافق هسته ای 
موسوم به برجام برداشته خواهد شد و امروز نزدیک سه سال از اجرایی شدن برجام می گذرد، زنجیره ای ها بدون آنکه 
بگویند نتیجه این سیاست های تنش زدا به کجا رسید از عقب نشینی های جدید سخن می گویند و بی شک نتیجه این 

پیشنهادها نیز همان است که در برجام شاهد آن بودیم!
FATF خارج شدن از لیست سیاه، دروغ زنجیره ای ها برای بزک

روزنامه دنیای اقتصاد روز سه شنبه در مطلبی با عنوان »گفت وگوی فرضی درباره FATF« نوشت:»طرف مقابل 
معتقد است که اگر برنامه اقدام را که ۲ سال پیش با FATF مورد توافق قرار داده بودیم، اجرایی کنیم، از فهرست 

سیاه خارج می شویم«.
گفتنی اســت در هفته های گذشــته، دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، آب پاکی را روی دست 
بزک کنندگان FATF ریخت و اعالم کرد که نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیســت سیاه این سازمان وجود 
ندارد بلکه ایران باید تعریف گروه های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثنا هایی که برای برخی گروه ها در 

نظر گرفته را بردارد!
بزک کنندگان FATF مدعی هســتند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه 
مبادالت بانکی فراهم می شــود. برخالف این ادعا، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیم گیری در FATF و عضویت 
آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی )به عنوان ناظر( برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.

حامیان FATF اینگونه القاء می کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد 
و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.

این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ 
مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به »توافق محرمانه«! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ 
مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب »برنامه اقدام Action Plan« پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص، به 
اجرا در آورد.اکنون بیش از ۲ سال است که دولت اجرای دستورالعمل های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری 

در مبادالت بانکی ایران با بانک های خارجی و همچنین وضع معیشتی مردم ایجاد نشده است.
دولت با مردم شفاف باشد و پنهان کاری نکند

ارگان حزب کارگزاران معتقد است: »پنهان کاری و ندادن اطالعات به شهروندان از سوی مقامات دولتی به ویژه در 
حوزه کسب و کار و معیشت بدترین اتفاقی است که می تواند به یک بازی پیچیده با پیامدهای ناشناس منجر شود.«
روزنامه سازندگی در شماره روز سه شنبه نوشت: »بدون چون و چرا باید قبول کنیم سخت ترین روزهایی که 
می شــد تصور کرد در اقتصاد ایران ظاهر شــده اند و خود را به شکل های گوناگون نشان می دهند. از میان 3 بازیگر 
اصلی اقتصاد ایران یعنی دولت، بنگاه ها و خانواده ها، بیشــتر از هر بازیگری این خانواده ها هستند که آسیب پذیرتر 
به نظر می رسند دولت به هر حال امکاناتی دارد که می تواند با استفاده از آنها کشتی خود را به نقاطـ  دست کم در 
کوتاه مدت ـ امن برساند. آخرین چاره برای دولت این است که همانند این روزها دارایی های خود را به گران ترین 
قیمت در بازار بفروشــد و کیســه خود را پر کند یا اینکه درآمدهای موهوم به دست بیاورد... بنگاه ها و صاحبان آنها 
نیز در انتهای کار و در بدترین وضعیت تعطیل کرده یا با ظرفیت های پایین کار خواهند کرد و شاهد ارزش بیشتر 

دارایی های فیزیکی خود هستند.«
سازندگی معتقد است: »پس اندازهای کوچک و اندک شمار قابل اعتنایی از خانواده ها به دلیل شتاب باالی افزایش 
قیمت  کاالها آسیب جدی دیده است و پس از سقوط آنها در اوایل دهه ۱3۹0 حاال دوباره با سقوط تازه ای مواجه 

شده است. در این وضعیت تأسف باری که خانواده ها دارند باید سقوط قدرت خرید را جدی گرفت.«
وعده های بی سرانجام ندهید

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: »پنهان کاری و ندادن اطالعات به شهروندان از سوی مقامات دولتی 
به ویژه در حوزه کسب و کار و معیشت بدترین اتفاقی است که می تواند به یک بازی پیچیده با پیامدهای ناشناس 
منجر شود. وقتی شهروندان از ژرفای رخدادهای احتمالی در حوزه کسب و کار و معیشت خود اطالع کافی ندارند 
رفتارشان در دخل و خرج بر روال سابق خواهد بود و اگر از سوی مقامات دولتی وعده های تازه بشنوند، شاید رفتار 
مصرفی شان با گذشته تغییری نکند... دولت آقای روحانی باید در این شرایط خاص از دادن وعده های بی سرانجام 

اجتناب کرده و تا جایی که ممکن است اطالعات واقعی به مردم بدهد.«
اصالح طلبان و َتکرار  اشتباه!

روزنامه شــرق در شماره روز سه شنبه در گزارشی با عنوان »شهردار سوم کیست؟« نوشت: »محمد علیخانی، 
رئیس کمیســیون عمران شورای شهر تهران، در گفت وگو با »شرق« با اعالم اینکه پنج کاندیدای نهایی شهرداری 
تهران، قطعا از میان همان فهرســت 30 نفره انتخاب می شــوند، گفت: مبنای انتخابی ما همان فهرســت 30 نفره 
 خواهد بود و به نظر می رســد آقایان محســن هاشمی رفســنجانی، عباس آخوندی و سیدکامل تقوی نژاد شانس 

بیشتری دارند.«
آخوندی در حالی از وزارت راه و شهرســازی جدا شــد که استیضاح او آماده بود تا در مجلس به اجرا درآید. او 
۵سال خسارت بار از خود به جا گذاشت و بیشترین لطمات را به کشور با دیدگاه های مدیریتی خود وارد ساخت. در 
این مورد کافی است به سخنان رئیس جمهور در روز رای اعتماد به چهار گزینه معرفی شده از سوی دولت نگاه کنیم.

روحانی به صراحت گفت که دولتش در زمینه مسکن به مردم بدهکار است. این سخن او با واکنش مثبت جامعه 
روبرو شد. چرا که وقتی رئیس جمهور می گوید در این زمینه دولتش به مردم بدهکار است یعنی کاستی ها در این 
وزارتخانه را پذیرفته و این نخستین قدم برای اصالح کارها است. نکته دیگری که در این زمینه باید عنوان کرد این 
است که وقتی روحانی این نکته را گفته یعنی از عملکرد آخوندی در این وزارتخانه رضایت ندارد. چرا که در حوزه 
عمل آخوندی با تعطیل کردن ساخت و ساز مسکن عمال بزرگترین موتور محرک صنایع را از حرکت انداخت. ضمن 

آنکه شرایط امروز که در حوزه مسکن شاهد آن هستیم ماحصل مدیریت اوست.
حاال چرا اصالح طلبان می خواهند یک مدیر با این سابقه را به شهرداری منصوب کنند؟ آیا واقعا آنها در انتخاب 

شهردار خدمت به مردم را مالک قرار داده اند یا البی ها و رضایتمندی حزب و هم حزبی ها مالک است؟
مدیر اصالح طلب جوان و کارآمد نداریم!

رصد واکنش های طیف موســوم به اصالح طلب نکات مهمی را از ســیاق این طیف نشان می دهد؛ سیاقی فارغ 
از شــعارهای ویترینی این جماعت. برای نمونه برخورد طیف موســوم به اصالح طلب با طرح شفافیت آرا و عملکرد 
نمایندگان یا مخالفت لیست امید مجلس با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی نمونه هایی از این نوع عملکرد 
اصالح طلبان است. اما در تازه ترین مورد عضو اصالح طلب شورای شهر تهران علیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

به ایراد سخن پرداخته است.
شــرق در گزارشی نوشته: »وی ]رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران[ در پاسخ به این پرسش که بهانه 
تصویب قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، فرصت دادن به جوان ها برای تصدی پســت های مدیریتی اســت، 
اما چرا این مســئله در انتخاب فهرســت 30 نفره مبنا قرار نگرفت، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
برای این تصویب شــد تا اصالح طلبان را کنار بگذارند و می دانید در ســایر دســتگاهها این قانون اعمال نشــد و 
 فقط دســتگاه های دولتی و شــهرداری ها را ملزم کردند که دســت اصالح طلبان بود و با وضع این قانون دست آنها

 بسته شد«! 
خوانش این عضو شورای شهر تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نوع خود بسیار قابل تامل است. آنچه 
او گفته به معنای آن است که اصالح طلبان در شورای شهر این قانون را تهدید می دانند و نه فرصت! جالب این است 
که این طیف در ایام انتخابات برای جمع کردن رای شعارهای ویترینی و رنگارنگی در جهت جوانگرایی سر می دهند.

ضمنا این را هم باید افزود که این عضو شورای شهر طوری سخن می گوید و آن را بر ضد اصالح طلبان می خواند 
که انگار بر طبق این قانون باید شهردار اصالح طلب بازنشسته را بردارند و به جای آن شهرداری غیراصالح طلب بگذارند! 
یا اینکه گویی جماعت اصالح طلب مدیر جوان کارآمد ندارد که این قانون را علیه اصالح طلبان و مدیریت آنها 
می خواند! ضمن آنکه باید یادآور شــویم که روزنامه آفتاب یزد که خود از طیف روزنامه های این جماعت اســت در 
مطلبی ضمن انتقاد از شــورای شــهر تهران برای انتخاب محمدعلی افشانی برای شهرداری تهران نوشته بود که با 
وجود نمایندگان لیست امید در مجلس از یکسال قبل موضوع این قانون و تصویب آن مطرح بود و چرا با این وجود 

آنها فردی را انتخاب کرده اند که ناگزیر به انتخاب دیگر دست بزنند!
حاال عضو شورای شهر تهران عدم انتخاب صحیح خود را و عدم توجه آنها به دم دستی ترین مسایل را می خواهد 
به گردن آســمان و زمین انداخته و شــانه از زیر بار مسئولیت انتخاب خود خالی کند. چنانکه در لیست جدید هم 

مالحظه می شود اکثر انتخاب های آنها افرادی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

نتيجه حمایت دولت از دور زدن فيلترینگ تلگرام 

رئیس  پلیس فتا: بیشترین جرائم فضای مجازی همچنان در تلگرام رخ می دهد

نگاه

بقيه از صفحه ۲
سوئیفت دوشنبه هفته گذشته در بیانیه کوتاهی 
اعالم کرده بود که همکاری با شماری از بانک های 

ایرانی را به حالت تعلیق در می آورد.
ســوئیفت ضمن ابراز تاسف از قطع همکاری 
با بانک های ایرانی گفته بود: این اقدام در راســتای 
حفــظ یکپارچگی و ثبات نظــام مالی بین المللی 

صورت می گیرد.
در همین زمینه، کمیسیون اروپایی از تصمیم 
سیستم مالی سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی 
از بانک هــای ایرانی به این سیســتم ابراز تاســف 

کرده است.
جاى خالى راهكارهاى عملياتى

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه با بیان اینکه 
سازوکار ویژه مالی اروپا از نظر فنی، مالی و حقوقی 
جزئیاتی دارد که رسیدن به آنها زمان بر است، تصریح 
کرد: ما براساس منافع خودمان تصمیم می گیریم نه 

توهمات پمپئو و همفکرانش.
عراقچی افزود: امیدوار هستیم در آینده بسیار 
نزدیک این سازوکار اعالم و در اروپا رسما ثبت شود و 
بعد از آن  به تدریج عملیاتی خواهد شد، البته اینکه 
اروپایی ها بسیار آهسته تر از تصور ما حرکت کردند 
یک واقعیت است، همچنین اینکه مواضع سیاسی 
آنها بسیار خوب بوده هم یک واقعیت است و موضوع 
دیگر به این باز می گــردد که هنوز به راهکارهای 
عملیاتی نرسیده اند و انتظارات ما را برآورده نکرده اند.

پشيمان
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در پیامی 
ویدئویی با بیان اینکه اطمینان داریم روزهای بدی در 
انتظار دولت آمریکاست، تصریح کرد: دولت آمریکا از 

اقدامات نابخردانه خود پشیمان خواهد شد.
ظریف با یادآوری این نکته که اقدامات آمریکا 

اقداماتی است که با خشم فراوان صورت می گیرد، 
افزود: این وظیفه دولت جمهوری اســالمی ایران 
است از اینکه این اقدامات خصمانه که علیه مردم 
طراحی شــده و برای جدا کردن مردم از یکدیگر و 
حاکمیت طراحی شده اجازه ندهد این اقدامات به 
مردم ضربه وارد کند و این کار را دولت با تمام توان 
دنبال کرده و امروز هم دنبال می کند و در صحنه 
دیپلماسی بسیار خوشحالیم. امروز همه دنیا در برابر 
 اقدام آمریکا ایستاده و با این اقدام آمریکا همراهی 

نکرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ها و تحلیلگران 
نوشت:ایران احتماالً طوفان ناشی از تحریم های نفتی 
آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. اقتصاد این کشور 
به دلیل افزایش بهای نفت خام و شــدت گرفتن 
اختالفات میان ایاالت متحده و ســایر قدرت های 
اصلی با رکود مواجه می شــود اما دچار فروپاشی 

نخواهد شد.
شبکه انگلیسی اسکای نیوز در گزارشی تاکید 
کرد، آنچه که شدیدترین تحریم های آمریکا خوانده 
شده ایران را به زانو درنخواهد آورد و باعث نمی شود 

که این کشور سینه خیز به سمت واشنگتن برود.
روزنامه االخبار نیز در گزارشی نوشت: شوک 
روانی کــه مهم ترین عامل موثــر در تحریم های 
کنونی است، پیش از آغاز اجرایی شدن تحریم ها، 

پایان یافته است.
گاردین در گزارشی نوشت: مسئوالن اروپایی از 
آمریکا درخواست کردند تا لیست سفید در اختیار 
بانک ها قرار بدهند تا معامالت دارو انجام شــود اما 
آمریکایی ها قبول نکردند و در پاسخ گفتند »ایرانیان 

باید زجر بکشند و تحریم ها را کامال لمس کنند«!
رایزنى مسكو

»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه 

گفت که به دلیل تحریم های آمریکا، مسکو در حال 
گفت وگو با برخی کشورها به منظور استفاده از پول 

ملی در تعامالت تجاری است.
زاخارووا در پاســخ به خبرنگاران گفت: چنین 
همکاری هایی میان روسیه با تعدادی از کشورها در 
جریان است و علت اصلی آن نیز تهدیداتی که آمریکا 

و دیگر کشورهای غربی مطرح می کنند.
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
تأکید کــرد، تحریم های آمریکا علیه ایران »کامال 

غیرقانونی« است.
الوروف در بخــش دیگــری از اظهاراتش به 
افزایش فشار واشنگتن بر ســوئیفت  اشاره کرد و 
گفت، فشاری که دولت آمریکا بر سامانه پیام رسان 
مالی بین المللی )سوئیفت( اعمال کرده تا با تحریم ها 
علیه موسسات مالی ایران همراهی کند، غیرقانونی و 

غیرقابل قبول است.
جهاد اسالمی فلسطین در بیانیه ای تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران را محکوم و تأکید کرد آمریکا 
تمامــی قوانین بین المللی را نقض کرده و در قبال 
جمهوری اسالمی ایران »قلدرمآبانه« رفتار می کند.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نیز 
گفت: تحریم های آمریکا ضد ایران نادرست است و 

ما متعهد به اجرای آنها نیستیم.
گفتنی است وزارت خزانه داری آمریکا، دوشنبه 
هفته گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد دفتر کنترل 
دارایی های خارجی این وزارتخانه اســامی بیش از 
۷00 فرد، شرکت، هواپیما و کشتی را به فهرست 

تحریم ها علیه ایران اضافه کرده است.
این تحریم ها بخش های کشــتی رانی، مالی و 
انرژی ایران را هدف قرار می دهند و دومین بســته 
تحریم هایی هستند که بعد از خروج آمریکا از برجام 

علیه ایران احیا می شوند.

روز یکشنبه ششم آبان ماه نخستین عرضه نفت خام سبک ایران در بورس 
انرژی ایران با موفقیت انجام شــد و ۲80 هزار بشکه نفت از این مکانیزم جدید 
به فروش رسید. آغاز فعالیتی که تداوم آن می تواند تحوالت ساختاری و مهمی 
در اقتصاد ایران ایجاد کند چرا که تاکنون دولت به تنهایی امر فروش نفت را بر 
عهده داشت و از واگذاری این موضوع به بخش خصوصی امتناع می کرد و با این 
مکانیزم مشارکت بخش خصوصی در تجارت نفت در فضای شفاف و سالم بورس 
امکان پذیر و ملی شدن واقعی آن رخ داده است که باید آن را به فال نیک گرفت. 

در این خصوص چند مطلب حائز اهمیت است:
- گرچه سابقه تالش برای معامالت نفت در بورس به بیش از ۱۵ سال پیش 
می رسد اما سرانجام عرضه نفت با مکانیزم بورس انرژی ایران با تصویب در جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مبتنی بر بند )ح( ماده )۴( قانون برنامه ششم 
توسعه انجام شد و اینجانب از ابتدای انتخاب به عنوان نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی همواره از مسئولین محترم وزارت نفت پیگیر انجام این امر بوده ام.

- جمهوری اســالمی ایران با بدعهدی و تحریم های ظالمانه ای روبه رو شده 
است که تحریم کنندگان اهداف خام و پوچی را دنبال می کنند و با عدم شناخت 
از مردم این کشور تصور می کنند می توانند با افزایش فشارها، خواسته های خود 
را تحمیل کنند. در حالی که تجربه ۴0 ساله نشان می دهد همواره تحریم ها با 
پایداری و مقاومت مردم ایران در هم شکســته است و این بار نیز فرصت عرضه 
نفت خام از طریق بورس انرژی ایران آرزوهای حکام ظالم آمریکا در صفر کردن 

صادرات نفت ایران را بی اثر کرده است.
- مسئله اساســی که انجام معامالت از طریق بورس را توجیه پذیر می کند 
عالوه بر شفافیت اثرگذاری در بازار جهانی انرژی است. ساالنه بیش از ۱00 میلیارد 
دالر نفت صادر می شود و ایران یکی از بازیگران اصلی نفت در جهان می باشد به 
طوری که تالش های همه جانبه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
به شکســت انجامید. زمانی که کشوری این کاالی استراتژیک را در اختیار دارد 
که ســهم عمده درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است راه اندازی بورس 
این امکان را به کشور می دهد تا از طریق مکانیزم شفاف بورس در تعیین قیمت 
انرژی موثر باشد امری که چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان بزرگ جهان و 
امارات متحده عربی به عنوان رقیب ایران و بازیگر دیگر صادرات نفت در آسیا با 
راه اندازی بورس نفت انجام داده و متاسفانه مسئولین دولتی در این زمینه غفلت 
بسیار کرده و با بخشی نگری و مانع تراشی بدنه وزارت نفت کاری که سال ها پیش 
باید انجام می شد به تازگی و پس از تالش ها و پیگیری های زیاد به ثمر نشسته است.
- ظرفیت معامالت نفت و سایر فرآورده های نفتی بستر توسعه بسیار زیادی 
را در اقتصاد ایران فراهم می کند و می تواند جهشــی بزرگ در اقتصاد ایران رقم 
زند. برای این مهم چند کار زیر باید در اولویت وزارتخانه های نفت و اقتصاد قرار 
گرفته و ما نیز در مجلس و شــورای عالی هماهنگی اقتصادی آماده پیگیری و 
حمایت های قانونی هستیم تا به تقویت توانمندی های بخش خصوصی به ارتقای 
شــفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران و همچنین نقش آفرینی بیشتر و موثرتر 

ایران در تجارت منطقه ای و بین المللی انرژی بیانجامد.
۱. تدوین برنامه معین زمان بندی شــده عرضه نفت خام و میعانات گازی با 
قید اهداف کمی درخصوص اجرای بند)ح( ماده)۴( قانون برنامه ششــم توسعه 

کشور و پایش مستمر آن
۲. تسری عرضه نفت خام و میعانات گازی به پاالیشگاه ها و پتروشیمی های 
داخل کشــور در بورس انرژی ایران براســاس ماده ۱3 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و مصوبات هیئت وزیران و تدوین برنامه 

عملیاتی و زمان بندی شده برای اجرای این ماده و پایش مستمر آن.
3. تاکیــد بر برنامه ریزی و تدارک راه انــدازی ابزارهای نوین مالی از جمله 
قراردادهای آتی)Futures( و اختیارات)Option( مبتنی بر حامل های انرژی 
به ویژه نفت خام، تا در آینده بتواند به فعالین این حوزه در مدیریت ریســک و 

سرمایه گذاری کمک کند.
۴. فراهم نمودن امکان خرید نفت خام توسط پاالیشگاه های بزرگ کشور به 
میزان ظرفیت مازاد پاالیشــی آنان و اجازه صادرات فرآورده های متناظر حاصله 
توسط پاالیشگاه های مذکور به صورت مستقیم و یا خرید این فرآورده ها توسط 
شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با قیمت های 

منصفانه بازار.
۵. برنامه ریــزی دقیق و زمان بندی شــده و پایش آن جهت تامین خوراک 
پاالیشــگاه های کوچک به ویژه میعانات گازی به طور منظم و مستمر از طریق 

بورس انرژی ایران.
6. بررســی اعمال اصالحات و تعدیل شــرایط عرضه های آتی نفت خام از 
جمله افزایش زمان تصفیه حصه ارزی معامله، استفاده از نرخ ارز معامالت عمده 
به عنوان مرجع تسعیر حصه نقدی، امکان تصفیه کامل ریالی در صورت تمایل 
خریدار، اطالع رســانی کامل انگلیسی و فارسی در سایت رسمی امور بین الملل 

شرکت ملی نفت ایران.
۷. امضای قراردادهای دو یا چند جانبه پولی با همسایگان و متحدان استراتژیک 
ایران از جمله عراق، سوریه و افغانستان به منظور تجارت نفت گاز این کشورها 

در بستر معامالتی بورس انرژی ایران.
8. معامله پذیر کردن قراردادهای سوآپ نفتی در بورس انرژی ایران.

۹. مشــارکت مردم در سرمایه گذاری در تجارت نفت و فرآورده های نفتی از 
طریق معامله پذیر کردن گواهی سپرده نفت خام.

ــــــــــــــــــ
* عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

عرضه نفت در بورس
دیرهنگام، اما ضروری

محمدرضا پورابراهيمى*

سرویس اجتماعی-
در حالــى که بيش از 6 مــاه از صدور 
دستور قضائى فيلتر شدن پيام رسان تلگرام 
مى گذرد، طبق آخرین آمار پليس فتا، 6۴ 
درصد جرائم فضاى مجــازى همچنان در 

تلگرام رخ مى دهد.
رئیس  پلیس فتای ناجا در گفت و گو با ایسنا، 
درباره تغییر بستر اقدامات مجرمانه فضای مجازی 
پس از فیلترشــدن تلگرام، گفت: همچنان بیشتر 
جرائــم در فضای تلگرام رخ می دهد، به طوری که 
طبــق آخرین آمارها 6۴ درصد جرائم در تلگرام و 

حدود 3۲ درصد در اینستاگرام رخ می دهد.
سردار ســیدکمال هادیان فر درباره اینکه آیا 
امکان فیلتر شــدن اینستاگرام وجود دارد یا خیر، 
اظهار داشت: تصمیم گیری در این خصوص برعهده 
کارگروه تعیین محتوای مجرمانه یا شــورای عالی 

فضای مجازی است.
هادیان فــر با اشــاره به طرح جدیــد وزارت 
ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه 
در اینســتاگرام، افزود: وزارت ارتباطات سرویس 
جدیدی را طرح کرده که اگر این سرویس جدید 
بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینســتاگرام، 
فیلترینگ هوشمند را در اینستاگرام ارائه دهد که در 
این صورت بخشی از محتوای مجرمانه کم می شود.
وی در مــورد امکان رفــع فیلتر از توئیتر نیز 
گفت: ما کامال مخالف رفع فیلتر توئیتر هستیم و 
دالیل خودمان را نیز در این خصوص ارائه داده ایم.

حمایت دولت مدعى قانون مدارى 
از تلگرام فيلترشده

نگاهی به آمار ارائه شده از سوی رئیس  پلیس 
فتا در مورد ســهم چشمگیر بستر تلگرام در وقوع 
جرائم فضای مجازی با وجود گذشت بیش از 6ماه 
از صدور دستور قضائی و اجرای فیلترینگ تلگرام در 
کشور، نشان می دهد که در اجرای این تصمیم مهم 
که حمایت بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران 
را به همراه داشت، اخالل و ضعف هایی وجود دارد.
 متاسفانه مهم ترین مصداق کم کاری در اجرای 

دستور فیلتر شدن تلگرام خود دولت است چرا که 
دولت فعلی بنا به دالیلی مشکوک و مبهم از همان 
ابتدا علی رغم اثبات وجود بســیاری مشــکالت و 
توطئه های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و... در فضای ولنگار تلگرام و گردنکشی مسئوالن 
آن از همکاری موثر با ایران برای کنترل بخش های 
آسیب زای این پیام رسان بیگانه، با ژست حمایت از 
آزادی، مخالف مسدود شدن تلگرام بود و تاکنون 
هم همراهی الزم و کافی را در این زمینه نشــان 

نداده است. 
شــاهد این مدعا وجود برخــی منافذ مورد 
تأیید مســئوالن دولتی برای دور زدن فیلتر شدن 
تلگرام و همچنین عدم حمایت کافی و دلسوزانه از 
پیام رسان های نوپا اما مدرن داخلی است که مانع 
تحقق کامل اهداف مورد نظر از اتخاذ این تصمیم 

مهم شده است.
دولت پس از صدور دســتور قضایی و اجرای 
عملی فیلترینگ این پیام رسان غیربومی و مخرب، 
با اجرای برنامه هایی از جمله حمایت و دادن بستر 
فعالیــت به برخی به ظاهر پیام رســان ها از جمله 
»تلگرام طالیی« و »هاتگرام« که در واقع فیلترشکن 
هستند و عمال تلگرام بر روی آنها و به راحتی گذشته 
در دسترس می باشــد، تاکنون مانع تحقق کامل 

اهداف مورد نظر از فیلتر شدن تلگرام شده است.
هرچنــد در ابتدا برخی از مــردم به دالیلی 
از جمله کامل نشــدن خدمــات مطلوب برخی 
پیام رســان های داخلی، دسترســی به تلگرام را با 
اســتفاده از فیلترشکن حفظ کردند اما در همین 
شرایط اقبال مردم به پیام رسان های داخلی به طرز 
عجیب و امیدوار کننده ای باعث افزایش چند میلیونی 
کاربران این پیام رسان ها با وجود برخی کمبودها شد. 
ایــن امر نوید یک مرحله جدید در رفع نیاز مردم 
به شبکه های اجتماعی با استفاده از پیام رسان های 
بی خطر و بومی داخلی را می داد. البته این در حالی 
بود که سم پاشی های سهمگین علیه پیام رسان های 
داخلی از ســوی برخی افراد و رسانه های خاص از 
مدت ها قبل که زمزمه فیلتر شــدن تلگرام مطرح 

شده بود، در جریان بود.
چند سؤال مهم

اگر بخواهیــم به نمونه هایــی از توطئه های 
شــکل گرفته در بستر تلگرام که پیش از این بارها 
در کیهان مورد  اشاره و هشدار نیز قرار گرفته است 
بپردازیم می توان به مواردی از جمله شکل گیری و 
هدایت عملیات ترویستی داعش در حمله به مجلس 
شورای اســالمی و مرقد مطهر امام خمینی)ره(، 
ایجاد جنگ اقتصــادی و به هم ریختن بازار ارز و 
سکه به روش های مختلف، جهت دهی و تحریک 
مردم برای شکل گیری اعتراضات خیابانی و آشوب 
در مقاطــع مختلف و به بهانه های متعدد حتی با 
آموزش ساخت بمب دست ساز، شکل گیری کانال ها 
و هجوم شــدید جریان های مبتذل و مبلغ فساد، 
فریب گسترده بسیاری از مردم و کالهبرداری های 
فراوان در تلگرام و ...  اشــاره کرد که تنها گوشه ای 
از انواع تهدیدهای پیام رســان تلگرام بود اما سؤال 
اینجاست که چرا دولت با علم به این تهدیدات باز 
هم مخالف مسدود شدن تلگرام بود و چرا در ادامه 
فضا را برای دور زدن این فیلترینگ از طریق دادن 
بستر فعالیت به برخی نسخه های مشکوک تلگرام 
فراهم کرده است؟ مگر طبق دستور قضائی فعالیت 
تلگرام در ایران ممنوع نیســت، پس چرا دولت و 
وزارت ارتباطات مانع دسترســی آسان به تلگرام 
از طریق فیلترشــکن های استتار شده در پوشش 

پیام رسان نمی شوند؟
در همین روزهــا و ماه های التهاب بازار ارز و 
سکه باز هم نقش پررنگ فضای مجازی و از جمله 
کانال های تلگرامی در دامن زدن به نوسانات و تاراج 
سرمایه های ملی و کاهش ارزش پول کشور اظهر 
من الشمس بود که حتی در اظهارات برخی مسئوالن 
دولتی از جمله رئیس  سابق بانک مرکزی هم به آنها  
اشــاره شده است، آیا با این وجود دولت باز هم در 

آسیب زا بودن این پیام رسان شک دارد؟
آیا استقبال چشــمگیر مردم طی یک مدت 
زمان بســیار کوتاه و پیوســتن به پیام رسان های 
داخلی بهتریــن زمان برای پایان دادن ســیطره 

پیام رسان های مخرب بیگانه نبود، پس چرا دولت 
کمترین حمایت الزم برای تجهیز و تکمیل نیاز های 
این پیام رســان های داخلی را از خود نشــان نداد 
و بر عکس به جای حمایــت و رونق دادن به این 
پیامرسان های بومی که می توانند در صورت حمایت 
نیاز مردم به شبکه های اجتماعی را به طور کامل و 
با ضریب اطمینان و امنیت بسیار باال تامین کنند، 

مشغول تنفس مصنوعی به تلگرام است؟ 
نقش شــورای عالی فضای مجــازی در این 
جنگ نابرابر چیست؟ آیا این شورا نیز تابع تمایالت 
سیاسی، چشــم خود را بر مصلحت های کشور و 

مردم بسته است؟
یک توقع و ســؤال نیز از مســئوالن محترم 
دستگاه قضایی مطرح است که چرا پس از صدور 
دستور به جا و منطقی فیلتر شدن تلگرام و با وجود 
اطالع از برخی حمایت های داخلی از تلگرام که عمال 
این دستور قضایی را کم اثر کرده است، پیگیر تحقق 
کامل این حکم و دستور نیستند؟ مگر نه اینکه در 
این حکم فعالیت تلگرام در ایران ممنوع شده است، 
آیا بررسی مسئوالن قضایی و شورای عالی فضای 
مجازی نشان نمی دهد که رسما و با حمایت دولت 
تلگرام این روزها همچون گذشته در دسترس است؟ 

آیا مماشات در این شرایط جایز است؟ 
نکتــه آخــر اینکه چه کســی پاســخگوی 
ســرمایه گذاری داخلی پیام رسان های بومی که به 
دست جوانان بااستعداد این کشور در حال مدیریت 
و فعالیت هستند خواهد بود؟ جوانانی که همچون 
عرصه های دیگر نشــان دادند در صورت حمایت، 
حرف های بســیاری برای گفتن دارند. در شریطی 
که استقبال چشمگیر مردم از پیام رسان های داخلی 
می رفت که نسخه تلگرام را برای همیشه بپیچد اما 
این روزها با دسترسی آسان و حمایت شده تلگرام 
ممکن اســت کاربران پیام رسان های داخلی دچار 
ریزش شــوند که در این صــورت رها کردن این 
پیام رســان های داخلی در رقابت و جنگ نابرابر و 
حتی حمایت از رقیب بیگانه نمی تواند نام دیگری 

جز خیانت داشته باشد.

دامغان- خبرنگار کیهان:
مراسم بزرگداشت »مجاهدان در غربت« 
با حضور 1۲0 تن از اندیشمندان و فرهيختگان 
ایرانى و ۲8 کشور اسالمى در دانشگاه دامغان 

برگزار شد.
در این مراسم اندیشمندان کشورهای اسالمی 
مســیر اشاعه تفکر بیداری اسالمی و اهداف جبهه 
مقاومت را تشریح کردند. سرلشکر جعفری فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حجت االسالم 
والمســلمین سید ابراهیم رئیســی تولیت آستان 
مقدس رضوی به این مراسم پیام های جداگانه ای 
فرستادند و یاد و  خاطره شهدای »مجاهد در غربت« 
را گرامی داشتند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در این مراسم گفت: بیرق جهاد 
و مجاهدت در راه دفاع از اســالم، اعتبار و منزلت 
مسلمانان را در کشور اسالمی برافراشته است. سردار 
سالمی با بیان اینکه مسلمانان در حال بازیابی مجد و 
عظمت از دست رفته خود هستند، افزود: نقش ایران 
در عرصه تولید علم و صنایع موشکی و هسته ای و 
توسعه اقتصادی منطقه بی بدیل است. سید حسن 
العماد، دبیر کل جنبش مستقل العداله یمن نیز با 
اشــاره به جنایات رژیم آل سعود در کشتار هزاران 
یمنی، گفت: روشنگری در یمن برگرفته از انقالب 
اسالمی ایران اســت و احیای اسالم در این کشور 
با تفکرات امام خمینی)ره( و امام خامنه ای شــکل 

رهبــر جنبش »امت 
به  آمریكا خطاب  اسالم« 
ترامپ گفــت: از ترامپ 
خواهش مى کنم بســيار 
مراقب باشــد، چون اگر 
ماشه جنگ کشيده شود 
با اســتفاده از  و آمریكا 
متحدانش همچون اسرائيل 
جنگى را در منطقه شروع 

کند، آن زمان کشورهاى دیگر مثل چين و روسيه وارد جنگ 
مى شوند و این جنگ پایان آمریكا را رقم خواهد زد.

لوئیس فراخان در نشست خبری که در محل پرس تی وی برگزار 
شــد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران، از مقام معظم رهبری 
قدردانی کرد. وی که سفری به قم داشته و با آیت اهلل مکارم شیرازی 
دیدار کــرده از مهمان نوازی مردم ایران تشــکر نیز کرد. به گزارش 
فارس، رهبر جنبش »امت اسالم« آمریکا از رسانه های تحت امر رژیم 
صهیونیســتی به خاطر نادیده انگاشتن واقعیات درباره وی و تحریف 

واقعیات انتقاد کرد.
فراخــان گفت: من در مقطعی در ایــران حضور دارم که برادران 
و خواهــران به خاطر غضب رئیس جمهور و دولــت آمریکا و اعمال 

تحریم های ظالمانه مورد هجمه قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: من به همه ایرانیان می گویم این یک آزمایش 

الهی است و اگر مقاوم باشیم، شامل نعمت خدا خواهیم شد.
رهبر جنبش »امت اسالم« آمریکا با  اشاره به توافق برجام و تاکید 
همه نهادهای ناظر مبنی بر پایبندی ایران به این توافق، اظهار داشت: 

گفتنــد به ایــران میلیاردها 
دالر را می دهند، ولی چنین 
نکردند. ایران به تعهدات خود 
پایبند بود ولی آمریکا متعهد 
نبود و با آمدن ترامپ، آمریکا 
از این توافق خارج شد. ترامپ 
سخت ترین تحریم ها را علیه 

ایران اعمال کرد.
این فعــال مدنی آمریکا 
درباره انتقادهای وارد شــده به وی به خاطر سفر به ایران و اینکه به 
وی گفته اند همان طور که به ایران رفته ای در همان جا بمان، خطاب 
به آنها گفت: چطور جرات می کنید، با من حرف بزنید؟ آمریکا متعلق 
به من و ما اســت و عرق و خون ما باعث شده آمریکا به وجود بیاید، 
من خیلی وطن پرست تر از آنهایی هستم که ادعا می کنند آمریکا برای 
آنهاست، من تسلیم نخواهم شد و به آمریکا باز می گردم و این حقیقت 

را برای آنها بازگو خواهم کرد.
به گزارش فارس، فراخان اظهار داشت: از ترامپ خواهش می کنم 
بسیار مراقب باشد، چون اگر ماشه جنگ کشیده شود و آمریکا با استفاده 
از متحدانش همچون اسرائیل جنگی را در منطقه شروع کند، آن زمان 
کشورهای دیگر مثل چین و روسیه وارد جنگ می شوند و این جنگ 

پایان آمریکا را رقم خواهد زد.
وی افزود: من می خواهم به ترامپ این هشــدار را بدهم که این 
شعارهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ به اسرائیل« ایرانیان نیست که 
باعث پایان دادن به آمریکا خواهد بود، این سیاســت های شماست و 

شما مسئول نابودی آمریکا خواهید بود.

به ميزبانى دامغان

تجلیل از 8 مبارز كشورهای اسالمی در همایش »مجاهدان در غربت«

گرفته اســت. عبداهلل دقاق، جانشین شیخ عیسی 
قاســم رهبر شیعیان بحرین نیز طی سخنانی ابراز 
داشت: آرمان ها و آموزه های امام خمینی)ره( زمینه 
ساز بســیاری از پیشرفت ها در جهان اسالم است. 
شجاعی فر نماینده شــیخ زکزاکی در ایران نیز در 
خصوص ویژگی های این مبارز انقالبی بیان داشت: 

با تالش این مبارز در نیجریه ۱۴ میلیون مسلمان 
علیه زورگویان به پا خاستند.

اهتزاز پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( با حضور 
8 خادم رضوی، شعرخوانی سرودخوانی، تجلیل از 
خانواده شــهید کودک محمد طاها اقدامی که در 
حادثه تروریســتی اهواز به شهادت رسید، تجلیل 

از زکیه زکزاکی فرزند شــیخ ابراهیم زکزاکی رهبر 
جنبش اسالمی شیعیان نیجریه، تجلیل از خانواده 
شــهیدان مدافع حرم حججی و علیزاده دامغانی 
و تجلیل از 8 مبارز کشــورهای اســالمی از دیگر 
برنامه های این مراسم بود که در دانشگاه شهرستان 

دامغان برگزار شد.

رهبر جنبش »امت اسالم« آمریكا در نشست خبرى در تهران:

اگر ماشه جنگ كشیده شود پایان آمریکا را رقم خواهد زد

تاريخ، از پيغمرب اســام آن طور نقل مى كند، از امئه هدى  هم نقل مى كند كه 

اينها دامئاً مشــغول مجاهده بودند. عاوه بر آن مجاهدات معنوى كه فوق طاقت 

ماهاست، مشغول مجاهده بودند براى تحكيم مباىن اسام و كوتاه كردن دست 

كساىن كه به ملت ها ظلم مى كنند، منتها هر كدام به آن مقدارى كه آن وقت قدرت 

داشتند. و مع األسف، نگذاشتند كه آن قدرىت كه بايد، براى آنها حاصل بشود تا ما 

طعم او را بچشيم و بتوانيم تبعيت كنيم .
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گزارش خبرى تحليلى کيهان

پمپئو: اروپا در برجام ماند ولی از تحریم ها حمایت می كند!

نمایندگان مردم در مجلس مى گویند که 
مذاکره با اروپا قرار بود خيلى زودتر از این به 
نتيجه برسد و آنها این اندازه طوالنى شدن 
مذاکرات را ترفند آنها مى دانند ضمن آنكه 
نمایندگان به این نكته تاکيد دارند که به اروپا 

براى عمل به وعده هایش شک دارند.
سید حســین نقوی حسینی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره اجرایی شــدن ساز و کار ویژه مالی از سوی 
اروپایی ها، اظهار کرد: این ســاز و کار قرار بود که 
هفته گذشته عملیاتی شود اما متاسفانه همچنان 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وی افزود: بخشــی از این ابهام به جهت عدم 
وجــود جایگاه و نهــادی این کانــال در مراودات 
اقتصادی، مالی و پولی است چراکه هیچ تعریفی در 

این زمینه وجود ندارد.
نقوی حسینی تصریح کرد: مسئله دیگری که 
باعث به تاخیر افتادن اجرا شــدن بسته اروپایی ها 
شــده موضوعی است که اخیرا توســط موساد و 
صهیونیســت ها در دانمارک به وجود آمد و اکنون 

سرنوشت این مسئله در هاله ای از ابهام است.
عضو کمیسیون امنیت ملی درباره امکان قطع 

ارتباط ایران با سوئیفت به صورت کامل گفت: یکی 
از اهداف تحریم های آمریکا عدم دسترسی ایران به 
سوئیفت است اما این مسئله اتفاق جدیدی نیست 
و ما قبل از برجام نیز همین شــرایط را داشتیم و 

سوئیفت دردی از ما دوا نکرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
تحریم های یکجانبه آمریکا به الهه شــکایت کرده 
اســت و باید مصوبات این دیوان توســط شورای 

امنیت دنبال شود.
وعده هاى پس و پيش اروپا

ولی اهلل نانواکناری، رئیس کمیته امنیت مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه با توجه به وعده های پس و پیش اروپایی ها 
و آغاز دور جدیــد تحریم ها چقدر می توانیم روی 
کمک اروپایی ها برای دور زدن تحریم ها حساب باز 
کنیــم، گفت: قطعا نمی توانیم به اروپایی ها اعتماد 
کامل و صد در صدی داشته باشیم و جای شک و 
شــبهه دارد که آنان به همه تعهدات خود در قبال 

ایران پایبند باشند.
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه البته روند 
مذاکره با اروپا امیدوارکننده اســت، تصریح کرد: 
امیدواریــم حرف و عمل اروپایی ها یکی باشــد و 

متعهد به توافقات خــود با ایران در زمینه اجرایی 
کردن مکانیزم مالی باشند.

نانواکناری با اشــاره به اینکــه آمریکایی ها و 
صهیونیست ها این روزها بیش از پیش به دنبال آن 
هســتند که اروپایی ها را از ارتباط با ایران منصرف 
کنند و در این زمینه رایزنی هایی را انجام می دهند، 
افزود: البته اروپایی ها بر ادامه برجام و پایبندی به 
این توافق بین المللی پافشاری می کنند. در شرایط 
فعلی ما باید اروپایی ها را به اجرای هر چه سریعتر 
مکانیزم مالی مورد نظرشان برای ارتباط با ایران و 
تعهد به توافقات صورت گرفته با ایران وادار کنیم و 

پیگیری های بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه اعالم زمان 
برای اجرای مکانیزم مالی اروپا دست ما نیست بلکه 
اروپایی ها باید آن را اعالم رسمی کنند، گفت: البته 
وزارت خارجه هم باید در این زمینه فعالتر باشد تا 

هر چه زودتر این تعهد عملیاتی شود.
مالحظات اروپایى

مسعود گودرزی، نماینده مردم ممسنی و رستم 
در مجلس شورای اســالمی نیز در این باره گفت: 
رایزنی هــا با اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام آغاز 
شد و در حال حاضر نیز با برخی از این کشورها به 

توافقات خوبی دســت یافته ایم. برخی کشورهای 
اروپایی نیز اعالم کرده اند که خرید نفت را از ایران 
ادامه خواهند داد و مقرر شــده است که مکانیزمی 
تعریف شود تا منابع حاصل از فروش نفت به ایران 
تدوین شود. گودرزی تصریح کرد: اخیرا نیز موگرینی 
بیانیه ای صــادر و تاکید کرد، اروپا به دنبال انتقال 
منابع حاصل از فروش نفت ایران اســت. مذاکرات 

ایران با کشورهای اروپایی در حال پیشرفت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص  
علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و اروپا، گفت: 
کش دار بودن نقص مذاکرات اســت. همه طرف ها 
منتظر بودند که ببینند چه اتفاقی می افتد. ضمن 
اینکــه معموالً اروپایی ها باید مالحظاتی را در نظر 
بگیرنــد که این امر موجب طوالنی تر شــدن روند 

مذاکرات شد.
وی خاطرنشان کرد: به دستگاه دیپلماسی گفته 
شده است که هر چه سریعتر مذاکرات خود با اروپا 
را جلو ببرد و به نتیجه برساند. پس از خروج آمریکا 
از برجام اعالم شد که وزارت امور خارجه باید هرچه 
سریعتر نوع حمایت اروپا از ایران را تعیین تکلیف 
کند. اتحادیه اروپا باید هرچه سریعتر برنامه عملی 
خود را اعالم کند در غیر این صورت به صورت شفاف 
مواضع خود را اعالم کند تا ایران تکلیف خود را بداند.

نمایندگان مردم عنوان کردند

به اروپا برای عمل به وعده هایش شک داریم


