
اینس��تکس نه تنها مس��اله فروش نف��ت ایران را 
تضمین نمی کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی 
آن هم غذا و دارو ش��ده و در عمل صرفاً یک دفتر 
حس��ابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران 
و اروپا می باش��د. امری که به وضوح نشان می دهد 
اینستکس توان برآورده کردن حداقل های تعهدات 

برجامی اروپا را هم ندارد.
در حال��ی ک��ه آمری��کا از دوران اوباما ب��ا تمدید 
قانون تحریمی ایس��ا، تصویب قان��ون ویزا و اعمال 
تحریم های مختلف به بهانه های واهی نقض صریح 
برج��ام را آغ��از کرده بود اما هی��چ واکنش و اقدام 
متقابلی از سوی ایران انجام نشد. و با خروج دولت 
آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازهم دولت ایران 
حتی حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را 
کاهش دهد و تصمی��م به اجرای یکجانبه برجام و 
مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود 
و ه��م از طریق اروپا بتواند مناف��ع اقتصادی مورد 

انتظار از برجام را کسب کند.
مذاک��رات با اروپایی ها از ۲۴ اردیبهش��ت ۹۷ آغاز 
ش��د؛ اروپا وع��ده داد در براب��ر تحریم های آمریکا 
بایستد و به تعهدات خود ذیل ضمیمه ۲ برجام که 
شامل تجارت طال و فلزات گرانبها، خودرو، فروش 
نفت و محصوالت پتروش��یمی، بنادر و کشتیرانی، 
روابط بانکی و کارگزاری و … اس��ت، عمل نماید. 
اما ب��رای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه ای 
در ۲۸ اردیبهش��ت ۹۷ به آغاز فرایند رسمی برای 
اج��رای چهار تصمی��م اروپا در راس��تای مقابله با 
تحریم های آمریکا اش��اره کرد. چهار تصمیمی که 

خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.

سرانجام چهار وعده اروپا
۱- فعال س��ازی قانون مسدودس��ازی اجرای قانون 
مسدودسازی با یک ماه تأخیر در ۱۵ مردادماه ۹۷ 
اعالم شد. اعالمی که صرفاً برای گرفتن ژست سیاسی 
بود. چرا که به دنبال اجرای قانون مسدودس��ازی و 
تاکید مقامات اتحادی��ه اروپا بر روی این قانون که 
باید مانع از تمکین ش��رکت های اروپایی از تحریم 
آمریکا می ش��د، اما ش��رکت های اروپایی به خروج 
خ��ود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا س��کوت 
اختیار ک��رد. به عنوان مثال درس��ت یک روز بعد 
از اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی 
دایملر آلمان اع��الم کرد با آغاز تحریم های آمریکا 
فعالیت های��ش در ایران را متوق��ف خواهد کرد. و 
پس از آن موج خروج شرکت های اروپایی همچون 
شرکت انرژی وینترشال ، شرکت آلمانی تجهیزات 
و فن��اوری زیمنس، دو ش��رکت آلمانی دویچه بان 
 IT و دویچ��ه تلکوم) در زمینه ی ری��ل و خدمات
( و…تداوم یافت و قانون مسدودس��ازی که صرفاً 
ژس��ت سیاس��ی بود، در عمل شکس��ت خورد. در 
مقاب��ل بعد از ۱۳ آبان ش��اهد بودی��م که دولت از 
برجام خارج نش��د و علت این عدم خروج را ظریف 
توضیح داد؛ ظریف شنبه ۱۹ آبان در گفتگو با رادیو 
تهران گفت: »اینکه اروپایی ها تا حاال نتوانستند به 
تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این 

در مورد اص��ل فواید برجام برای ایران و به صلح و 
امنیت بین المللی خدشه ای وارد نمی کند«.

۲- اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای 
بانک س��رمایه گذاری اروپایی )EIB( به رغم اینکه 
پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه ۹۷ طرحی را تأیید کرد 
که به موجب آن بانک س��رمایه گذاری اروپا بتواند 
ب��ا ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور 
ال��زام آور نبود، بانک س��رمایه گذاری اروپ��ا زیر بار 
اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعالم 
کردند که نمی توان تحریم های آمریکا علیه ایران را 
نادی��ده گرفت و با وجود حمایت از تالش های اروپا 
برای زنده نگه داش��تن توافق هسته ای ایران، عماًل 
ام��کان کار کردن با ایران ب��رای بانک های اروپایی 

وجود ندارد.
۳- تقویت همکاری بی وقفه در زمینه های مختلف 
با ایران شامل بخش انرژی و شرکت های متوسط و 
کوچک در این مورد هم علیرغم بعضی از اظهارات 
در عمل هیچ نتیجه روش��ن و مش��خصی بدس��ت 

نیامده است.
۴- بررس��ی امکان تراکنش ه��ای بانکی موردی با 
بان��ک مرکزی ای��ران بعد از بازگش��ت تحریم های 
آمری��کا و کنت��رل ش��دید وزارت خزان��ه داری بر 
معام��الت و تب��ادالت بانک��ی، بانک ه��ای اروپایی 
از ترس تحریم ه��ای ثانویه آمری��کا و جریمه های 
س��نگین، هرگونه تراکن��ش بانکی با ای��ران را رد 
می کنند ت��ا جایی که حتی بانک ه��ای اروپایی از 
تس��هیل تراکنش هایی که مربوط ب��ه خرید اقالم 
غیرتحریم��ی چ��ون غذای��ی و دارویی اس��ت، نیز 

خودداری می کنند.
حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده 
بود، بلکه تمامی شرکت های اروپایی از ایران خارج 
شدند و خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده 
ب��ود و حت��ی بانک های اروپایی حاضر به تس��هیل 
تراکنش ه��ای مربوط ب��ه غذا و دارو هم نش��دند، 
وعده ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران 
در برابر بازگشت تحریم ها و عدم واکنش عملی سو 
استفاده کند و بدون هیچ گونه هزینه ای ایران را در 

برجام نگه دارد.

شکست SPV و انفعال دولت
اروپ��ا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موس��وم به 
را   »SPV - Special Purpose Vehicle  «
داد که تحت آن امکان تس��هیل تراکنش های مالی 
نف��ت و تجارت دوجانبه صورت بگی��رد. این کانال 
قرار بود تا بازگشت تحریم های نفتی در ۱۳ آبان ماه 
۹۷ راه اندازی شود، اما اروپا اعالم کرد فعاًل بصورت 
»نمادین« اجرا می ش��ود اما باگذش��ت از ۱۳ آبان 
و بازگش��ت تحریم ها حتی بصورت »نمادین« هم 
اجرایی نش��د و هیچ کش��ور اروپایی حاضر نش��د 

میزبانی SPV را در داخل خاک خود بپذیرد.
اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و معطل 
نگه داش��ت و در ۱۹ آذر ۹۷ خانم موگرینی اعالم 
کرد که این سازوکار در هفته های آتی ثبت خواهد 
ش��د: »من انتظار دارم این سازوکار طی هفته های 

آین��ده قبل از س��ال ثبت ش��ود ک��ه از این طریق 
تجارت مش��روع حفظ و ارتقا داده شود.« اما سال 
نو میالدی هم رس��ید و خبری از SPV وعده داده 
ش��ده نشد و ماه ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی 

توخالی اروپا شد.

اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا
در ادام��ه ابع��اد جدید بازی اروپا در بس��تر اهمال 
کاری و انفع��ال دولتمردان ایران نمایان می ش��ود. 
اروپ��ا SPV را تعدی��ل و کاماًل تن��زل داد و بجای 
SPV که یک ابزار مالی بود ، یک سازوکار پایاپای 
و تسویه ای )Exchange Mechanism( تحت 
عنوان اینس��تکس )INSTEX( را راه اندازی کرد 
ک��ه دیگر ابزار مالی هم نیس��ت و صرف��اً یک ابزار 
تجاری اس��ت به این معنا ک��ه در آن پولی جابجا 
نمی ش��ود ، و دفت��ری ب��رای ثبت بس��تانکاری و 
بدهکاری میان ایران و ش��رکت های اروپایی است. 
در حقیقت یک دفتر حس��ابداری ب��ر مبنای عدم 
رابط��ه بانکی میان ایران و اروپا اس��ت که آنچه که 
ما به آنه��ا می دهیم و آنچه که آنها به ما می دهند 
در این دفتر ثبت می ش��ود و ای��ن کاالها بصورت 
پایاپای مبادله می شوند، به شکلی که عموماً تحت 
عنوان نفت دربرابر کاال مطرح می شود و هیچ پولی 

جابجا نمی شود.
در ۱۱ بهمن م��اه ۹۷ بود که س��ه کش��ور اروپایی 
آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه اعالم کردند که 
 Instrument for Supporting( اینس��تکس
Trade Exchanges( »اب��زاری برای حمایت از 
تبادالت تجاری« ثبت ش��ده است و در این بیانیه 
به صراحت گفته شد که این ابزار برای »حمایت از 
تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی بخش های 
حیات��ی برای مردم ایران مانن��د دارویی، تجهیزات 

پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد« راه اندازی شده 
است؛ البته همین هم در عمل اجرایی نشد.

نهایتاً پس از یکس��ال انفعال دولتمردان و دستگاه 
دیپلماس��ی در ۱۸ اردیبهش��ت ۹۸ ش��ورای عالی 
امنی��ت ملی ط��ی بیانیه ای تعهدات خ��ود را ذیل 
برج��ام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه ای به اروپا داد 
تا وعده های خ��ود را در عمل محقق کند. تا اینکه 
جمعه ۷ تیرماه ۹۸ کمیسیون مشترک برجام طی 

بیانیه ای آغاز کار اینستکس را اعالم کرد.
اما اینس��تکس برخ��الف وعده های اروپ��ا پس از 
خروج آمریکا از برجام، مبنی بر مقابله با س��اختار 
تحریم ه��ای آمری��کا، صرف��اً در چارچ��وب نظام 
تحریمی آمریکا عمل می کند و محدود به کاالهای 
غیر تحریمی، آن هم در ابتدا صرفاً تبادالت مربوط 
به غذا و دارو را تسهیل می کند. در صورتی که غذا 
و دارو به دالیل حقوق بشری اصوالً از هر تحریمی 
معاف هس��تند و اگر آمریکا می خواست سیستمی 
برای اجرای تحریم ها و تبادالت خود با ایران پیاده 
س��ازی کند، دقیقاً همین اینستکس بود که صرفاً 
محدود به غذا و دارو می ش��ود و ضمناً با نظارت و 
کنترل ش��دید او بر روند تبادالت همراه است. این 
سازوکار به مراتب از س��ازوکار نفت در برابر غذای 
عراِق شکست خورده در جنگ در دهه ۹۰ میالدی 
بدتر و تحقیرانه تر اس��ت. چرا که امروز خرید نفت 
اروپا از ایران هم به صفر رس��یده است و ایران باید 
ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کش��ورها را 
در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا 

صرفاً غذا و دارو وارد کند.
از طرفی اینستکس دقیقاً برخالف ضمیمه ۲ برجام 
که اروپا متعهد شده، تجارت طال و فلزات گرانبها، 
خودرو، فروش نفت و محصوالت پتروشیمی، بنادر 
و کش��تیرانی، رواب��ط بانکی و کارگ��زاری و …را 

تس��هیل کند، می باشد. اینس��تکس نه تنها مساله 
فروش نفت ایران را تضمین نمی کند بلکه محدود 
ب��ه م��وارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو ش��ده و 
در عمل صرفاً یک دفتر حس��ابداری بر مبنای عدم 
رابطه بانکی میان ایران و اروپا می باشد. امری که به 
وضوح نشان می دهد اینستکس توان برآورده کردن 

حداقل های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

اروپا؛ قیم تجارت خارجی ایران
سازوکار اینستکس مبتنی بر نظارت و کنترل اروپا 
بر تبادالت تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ 
اقتص��ادی خواهد بود. این نکته زمانی قابل تأمل تر 
می شود که امروز در شرایطی که فروش نفت ایران 
به اروپا به صفر رس��یده است، اروپا مدعی است ارز 
حاص��ل از فروش نفت ایران به چین، ترکیه و هند 
و… وارد اینستکس شود و ایران بجای آن از اروپا 
و از طری��ق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری 
که جدای از اینکه بقیه کش��ورها بدلیل عدم توازن 
تجاری نخواهند پذیرفت، موجب به دس��ت گرفتن 
و کنترل کامل تبادالت تجاری ایران خواهد شد و 

آنها در عمل قیم تجارت خارجی ایران می شوند.

اینتسکس مقدمه برجام های بانکی، موشکی 
و منطقه ای

از ط��رف دیگر اروپ��ا که همین اینس��تکس را در 
چارچوب تحریم های آمریکا و در قالب بشردوستانه 
راه ان��دازی کرده اس��ت ، اجرایی ش��دنش را هم 
مش��روط به اج��رای کامل و س��ریع برنام��ه اقدام 
FATF توس��ط ایران کرده اس��ت. که با توجه به 
نظارت های ویژه در اینس��تکس این شرط بیش از 

آنکه فنی باشد باج خواهی اروپا است.
امری که باتوجه به اظهارات مکرر و صریح مقامات 
اروپای��ی مبنی ب��ر کنترل توان موش��کی و قدرت 
منطقه ای ایران تبدیل به وسیله ای می شود تا برای 
توس��عه اینس��تکس به فراتر از تحریم های آمریکا، 

شرط مذاکرات موشکی و منطقه ای بگذارند.
در آخ��ر باید گف��ت امروز که اینس��تکس اروپایی 
حداق��ل انتظارات ای��ران را در حوزه ه��ای نفتی و 
بانک��ی - که در بیانیه ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
آورده ش��ده ب��ود- نتوانس��ته تأمین کن��د، دولت 
جمهوری اس��المی باید از سال ها اعتماد بی حاصل 
ب��ه غرب و روند مذاکرات پ��س از خروج آمریکا از 
برج��ام عبرت بگیرد، و با تم��ام توان گام دوم خود 
که می تواند خروج از برجام باشد را بردارد تا طرف 
مقابل به س��مت تعهدات عملی و واقعی پیش برود 
نه صرفاً نمایش یک س��راب! چرا ک��ه در غیر این 
صورت نه تنها هیچ دس��تاوردی نصیب ایران نشده 
و کش��ورهای اروپایی طلبکارانه شروط جدید خود 
را مط��رح خواهند کرد، بلکه با پاگذاش��تن بر روی 
انتظارات خ��ود از اروپا در حوزه های بانکی و نفتی 
ضربه ای به اقتدار و موضع جمهوری اس��المی نیز 
وارد و موجب��ات بی اعتبار ش��دن تهدیدات ایران 

خواهد شد.  مهر
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حسین خان بابازاده

اوایل روی کارآمدن دولت روحانی بود که ظریف در دانش��گاه 
تهران با لحنی خاص گفت: »آمریکا می تواند با یک بمب تمام 
سیس��تم دفاعی ای��ران را از کار بیان��دازد!«. اندکی بعد رهبر 
انقالب با اش��اره به این اظهارات ظری��ف و بدون نام آوردن از 
وی در یک دیدار عمومی گفتند: »یک وقتی یکی از مسئولین 
کشور درباره  مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب مطابق 
واقع نبود؛ بنده گفتم یک "تور نظامی" برای مس��ئولین کشور 
قرار بدهید؛ بیایند یک خرده ای در محیط های نظامی گردش 
کنند، حقایقی را، واقعیاتی را ببینند، معلوماتش��ان نسبت به 

موجودی نظامی کشور باال برود.«
ف��ارغ از آنکه این باور ب��ه توانمندی داخلی برای ظریف ایجاد 

شد یا نه، قدرت نمایی های اخیر جمهوری اسالمی در مقابل 
کوچک ترین تجاوز و خصوصا انهدام پهپاد پیش��رفته گلوبال 
هاوک این تصور را به وجود آورد که به فرض آنکه تور نظامی 
برای ظریف و دیگر همفکران او آنچنان موثر نبوده اس��ت اما 
اس��تفاده عملی از این تجهیزات باور غلط ذهن آقای دیپلمات 
درس خوان��ده در آمریکا را اصالح کرده و احتماال ظریف بابت 
اظهارات اش��تباهش در س��ال ۹۲ عذرخواهی خواهد کرد که 
ظاه��را این مورد هم کارس��از نبوده و در اصط��الح فاجعه از 
این هم س��نگین تر اس��ت. ظریف در گفتگو با سی ان ان گفته 
است: »آمریکا توانایی نابود کردن ایران را ندارد، مگر اینکه از 
سالح های ممنوعه استفاده کند.« می توان درباره این اظهارات 

ظریف چند نکته مهم را بیان کرد:
ی��ک: ظاهرا آن چیز که در دانش��گاه های غ��رب به ظریف و 
دیگ��ر دیپلم��ات ها تلقین کرده اند، آن قدر عمیق اس��ت که 
حتی مشاهدات عینی و ملموس هم اگر بتواند از آن بکاهد اما 

توانایی باطل کردن آن را ندارد.
دو: از رهگ��ذر همین بند یک می توان نتیجه گرفت که بعد از 
حدود صدس��ال جنایت آمریکا در حق ملت ایران و نه بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی، ظریف و روحانی چگونه حاضر شدند 
ب��ار دیگر و در مجرای اعتماد و حس��ن نیت)!( دل به س��ران 

عهدشکن غربی ببندند.
س��ه: اس��تفاده از بندهای یک و دو نشان می دهد که از ذوق 
زدگی این اف��راد برای برجام اروپایی با پیش��نهاد تحقیرامیز 
اینستکس نباید متعجب بود چرا که در قاموس این تفکر این 

موضوع چندان عجیب نیست.
چهار: علی رغم بیان مداوم اعتقاد به انقالب اس��المی، منویات 
ام��ام و رهبری اما کم اعتقادی و سس��ت اعتقادی به حقیقت 
انقالب اس��المی در رفتار این جنس دیپلمات ها کامال مش��ود 
اس��ت و قطعا ریشه مشکالت شش س��ال اخیر که امروز مردم 
ایران لطمات اقتصادی آن را با جان و مال حس می کنند همین 

سست اعتقادی باطنی مسئوالن منتخبشان بوده است.
پنج: س��روصدای ظریف در فهم منافع ملی در این چندس��ال 
بارها با عالمت سوال مواجه شده است. فارغ از اظهارت وی در 
سال ۹۲ پیرامون بمب آمریکایی و یا مجیزگویی از طرف غربی 
مذاکرات و ژست قهرمانی در ماجرای برجام، استعفای عجیب 
و قابل تامل وی همزمان با سفر مهم بشار اسد آخرین موردی 

بود که در ذهن ملت ایران به عنوان دهن کجی به منافع ملی 
از سوی ظریف ثبت شد. حال این فهرست ناراحت کننده، به 
روزرسانی شده و جدیدترین دهن کجی ظریف به منافع ملی 
در اوج قدرت نمایی رزمندگان به انتهای این لیست اضافه شد 
و آقای دیپلمات در اقدامی بی سابقه پا را فراتر گذاشته و حرف 

از احتمال نابودی ایران به می زند.
شش: قطعا و به اذعان بسیاری از کارشناسان افسارگسیختگی 
دش��منان در جسارت بیان حمله به ایران عزیز و باج گیری از 
این ملت، ناش��ی از ادبیات ضعف آلود برخی از مقامات داخل 
کش��ور اس��ت. هفت: تصور ظریف یا به عب��ارت بهتر توهم او 
از ناب��ودی ایران با س��الح های ممنوعه نش��ان می دهد وی 
عل��ی رغم اینکه جزو باالترین مقامات کش��ور قرار گرفته و به 
فرماندهان عالی رتبه همچون سردار سلیمانی کشور دسترسی 
دارد اما تاکنون به خود زحمت نداده تا از باور شکل گرفته اش 
س��وال کند و به خوبی ب��رای وی توضیح دهند که چرا امکان 
استفاده از سالح ممنوعه برای دشمن به ظاهر ابرقدرت میسر 
نیس��ت و مفهوم جنگ نامتقارن ایران در برابر آمریکا و تهدید 

منافعشان در کل دنیا چیست؟  جهان نیوز

یادداشت

اروپا نه در عمل باید اینستکس را عملیاتی کند
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نشست اخیر کمیسیون 
مش��ترک برجام تاکید کرد: عملیاتی ش��دن اینستکس از س��وی اروپا می تواند 
آث��ار مثبتی را برای ما به دنبال داش��ته باش��د، البته نحوه اج��را و عمل به آن 

مهم است.
داوود محم��دی گفت: کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا با امضای برج��ام به اجرای 

تعهداتی ملزم ش��دند، ایران نیز متعهد شد اقداماتی را در خصوص فعالیت هسته ای 
خ��ود انج��ام دهد، در حالی که تمام اعضای برجام باید در الت��زام به این قرارداد متعهد 

می بودند آمریکا در اقدامی غیر قابل قبول از برجام خارج شد.
وی اف��زود: آمریکا به قاعده ای بین المللی پش��ت پا زد، با این حال کش��ورهای اروپایی 
خ��روج آمریکا از برجام را محکوم می کنند، اروپا ن��ه در کالم بلکه در عمل باید در این 

زمینه پیش قدم باشد. ایسنا

دولت سریعتر الیحه اصالح ساختار بودجه را ارائه کند
سخنگوی هیئت رئیس��ه مجلس گفت: ساختار فعلی بودجه پاسخگوی نیازهای 
کشور نیست و انتظار ما این است که دولت هر چه سریعتر الیحه اصالح ساختار 

بودجه را به مجلس ارائه کند.
اسداهلل عباسی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس قرار است 

سناریوهای مختلفی را در خصوص اصالح ساختار بودجه تدوین و نظرات کارشناسی خود 
در این باره را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهند. وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد 

تغییراتی در ساختار بودجه سال ۹۹ در حال تدوین است، افزود: ساختار فعلی بودجه پاسخگوی 
نیازهای کشور نیست و انتظار ما این است که دولت هر چه سریع تر الیحه اصالح ساختار بودجه 
را به مجلس ارائه کند. وی گفت: مجلس الیحه بودجه سال ۹۹ را بر اساس اصالح ساختار بودجه 
و فرمت جدیدی که درباره آن تصمیم گیری خواهد شد، تصویب می کند و در فرمت جدید قطعاً 

منویات مقام معظم رهبری برای اصالح بودجه در نظر گرفته می شود.  مهر

اینستکس فرزند معلول برجام است
دادس��تان کل کش��ور اینس��تکس را فرزند معلول برجام دانس��ت و گفت: اروپا 
می خواهد این فرزند معلول را به ما تحمیل کند ولی ان ش��ااهلل مسئوالنمان  این 

ولد معلول برجام را به دامن نگیرند.
حجت االسالم محمدجعفر منتظری خاطرنشان کرد: امروز در غرب، شرق، شمال و جنوب 

کشور ناامنی ها را مشاهده می کنیم و همین دیروز در افغانستان مشاهده کردیم که چه 
جنایتی رخ داد؛ ولی در همین شرایط امنیت ایران در جهان مثال زدنی است. وی اینستکس را 

فرزند معلول برجام دانست و عنوان کرد: اروپا می خواهد این فرزند معلول را به ما تحمیل کند ولی 
ان شااهلل مسئوالنمان باید آن اقدامات بی شرمانه ای که آمریکایی ها کردند و بدعهدی های بسیاری را 
که انجام دادند را در نظر داشته باشند و این ولد معلول برجام را به دامن نگیرند. منتظری مشکل 
عمده امروز مردم ایران را مسائل اقتصادی و معیشتی دانست و گفت: همه باید دست به 

دست هم بدهیم و در راستای رفع این مشکل مردم تالش کنیم.  تسنیم

زاکانی:
عده ای کاسب ارعاب ورزی هستند

یکا امنیت ما را افزایش می دهد نزدیک تر شدن آمر
 عضو ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اس��المی 
گفت: امروز وقت��ی آمریکایی ها و هم پیمانانش به ما نزدیک تر 
می ش��وند، امنیت ما افزایش پیدا می کند ب��ه خاطر اینکه در 

تیرس اهدافمان قرار می گیرند و قابل نابود شدن هستند.
علیرضا زاکانی در همایش سیاس��ی تبیین گام دوم انقالب با 
رویکرد ضرورت وفاق یاران انقالبی در شهر دماوند اظهار کرد: 
این انقالب اث��رات جهانی، منطقه ای و داخلی خود را بر جای 
گذاش��ت، پرونده استبداد را بس��ت و نظام سلطه را به چالش 

کشید.
وی افزود: امروز بعد از ۴۰ سال که این پویش گام دوم را یاران 
انقالب دنبال می کنند، این یک تجربه ۴۰ س��اله راه طی شده 
دارد که این تجربه مرورش بس��یار مهم است؛ بیانیه دوم گام 
انقالب اس��المی یک قرائت صحیح از راه طی شده و ترسیمی 

از وضع موجود و آینده را به ما ارائه می دهد.

 برخی دنبال معرفی انقالب به دور از اهدافش هستند
عضو ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت: 
بیانی��ه گام دوم انقالب س��رفصل های تح��والت و اولویت های 
آینده را ف��را روی ما قرار می دهد، ب��رای اینکه جبهه انقالب 
بتواند در مختصاتی قرار گیرد که هم به گذش��ته خود افتخار 
کند و هم از راه طی شده درس آموزی و با وضعیت فعلی خود 

مسیر تحولی برای آینده فراهم کند.
زاکانی تصریح کرد: بس��یاری با س��یاه نمایی ها تالش می کنند 
که انقالب اس��المی را در ۴۰ س��الگی خود به دور از رسیدن 
به اهدافش معرفی کنند؛ با یک دقت در راه طی ش��ده و مرور 
بیانیه گام دوم مشاهده می کنیم که رهبر انقالب با چه منطق، 
اس��تدالل و ظرافتی گذش��ته، وضع موجود و نگاه به آینده را 

ترسیم کرده اند.
عضو ش��ورای مرکزی جمعی��ت رهپویان انقالب اس��المی با 
اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۹ به جمع بندی رسیدند که امروز 
منفورترین کش��ور در س��طح اذهان مس��لمانان آمریکا است، 
اف��زود: آن ها اعالم کردند که نه تنها نتوانس��تند اس��الم را از 
می��دان به دور کنند، بلکه روزبه روز درون خود را تقویت کرده 

و همچون چشمه جوشانی پیام خود را صادر می کند.

 وضع موجود به دلیل عمل نکردن 
برخی مسئوالن به اسالم است

عضو ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان انقالب اس��المی افزود: 
پایگاه های نظامی آن ها در منطقه ضریب امنیتی ما را افزایش داده 
و خود رژیم صهیونیستی ضریب امنیتی ما شده است؛ اگر امروز در 
داخل کشور عده ای کاسب ارعاب ورزی و ترساندن مردم هستند، 
باید بدانند که این خبرها نیس��ت و آنها هرچه در منطقه آوردند، 
مایه امنیت ما ش��ده اس��ت. زاکانی گفت: آن چیزی که موفقیت 
انقالب اسالمی را می تواند تثبیت کند، ایجاد یک الگوی مناسب 
برای تکثیر در سراسر جهان اسالم است؛ در داخل کشور سه جز 
مؤثر انقالب یعنی اسالم، رهبری و مردم تحت شعاع اتفاقاتی قرار 
گرفتند؛ یعنی وضع موجود به خاطر عمل نکردن به اسالم است و 

چون برخی مسئوالن به اسالم عمل نمی کنند، گرفتار هستیم.

اروپا دنباله رو و کمک کار آمریکا است
گفته میش��ود مثاًل بین اروپا و آمریکا شکاف به  وجود 
آمد؛ خ��ب بله، ممکن اس��ت ی��ک ش��کاف ظاهریِ  
کم اهّمّیتی هم بینشان ]به  وجود آمده[، لکن ما برای 
این مذاک��ره نکردیم. ما مگر مذاک��ره کردیم که بین 

آمریکا و اروپا شکراب به  وجود بیاید؟
م��ا مذاکره کردیم که تحریم برطرف بش��ود؛ ش��روع 
مذاک��ره برای این بود، ادام��ه ی مذاکره برای این بود؛ 
و این باید تأمین بش��ود؛ اگر این تأمین نش��د، بقّیه ی 
چیزهایی که حاصل ش��ده، ارزش زی��ادی را نخواهد 
داش��ت. و عرض کردم که ]اروپایی ه��ا[ مخالفت هم 
نمیکنن��د؛ اروپایی ها دنبال آمریکا حرکت میکنند، به 
همدیگر کمک هم میکنند: َو َکذالَِک َجَعلنا لُِک�لِّ نَِبیٍّ 
ا َشیاطیَن االِنِس َو الِجنِّ یوحی بَعُضُهم اِلیٰ بَعٍض  َعُدوًّ
ُزخ��ُرَف الَقوِل ُغروًرا؛اینها به هم کمک هم میکنند، به 
یکدیگر پیام هم میدهند، کمک هم میکنند، یکدیگر 
را تقویت روح��ی هم میکنند. خ��ب، اینها چیزهایی 
اس��ت که م��ا به عنوان تجرب��ه ی برجام بای��د در نظر 

داشته باشیم. 
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مخاطب شمایید

واکنش ظریف به ادعای جدید کاخ سفید
توییت-محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در واکنش به ادعای جدید کاخ سفید مبنی بر اینکه 
»ای��ران پیش از انعقاد برجام ه��م در حال نقض آن 

بود! « در یک کلمه نوشت: جداً؟!
وی در توییتی دیگر نیز نوش��ت: م��ا برجام را نقض 
نکرده ایم. پاراگراف ۳۶ توافق نش��ان می دهد که چرا 
پس از خ��روج ایاالت متحده، ما )مس��یر( پاراگراف 
۳۶ را ب��ه جریان انداختیم و آزمودیم. ما ضمن اعالم 
محفوظ بودن حقوق خود، به س��ه کش��ور اروپایی و 
چین و روس��یه چند هفته وقت دادیم. ما س��رانجام 
پس از ۶۰ هفته دست به اقدام زدیم. به محض اینکه 
س��ه کش��ور اروپایی به تعهدات خود عمل کنند، ما 

مسیر را تغییر خواهیم داد.

دس�تگاه هایی و  س�ازمان ها  اس�امی   اع�الم 
 ک�ه مانع عملیاتی ش�دن طرح جام�ع مالیاتی 

شدند
توییت-محم��ود صادقی نماینده ته��ران در مجلس 
شورای اسالمی نوش��ت: رییس سازمان امور مالیاتی 
طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی 
ک��ه با عدم همکاری الزم مانع عملیاتی ش��دن طرح 

جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعالم کرد:
ش��رکت پس��ت ج.ا.  وزارت صمت. شهرداری تهران. 
س��ازمان ثبت احوال. شرکت های مخابرات و همراه. 
شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه 
پرداخت الکترونیک )PSP(. معاونت ها و زیرمجموعه 
های وزارت ارش��اد. معاونت درمان وزارت بهداش��ت 
و س��ازمان غذا و دارو. معاونت توس��عه کارآفرینی و 
اش��تغال وزارت تعاون و س��ازمان تأمی��ن اجتماعی. 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. نیروی 

انتظامی ج.ا. مرکز آمار قوه قضاییه.
ه��دف از اج��رای ط��رح جام��ع مالیاتی ش��فافیت 
اقتص��ادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق   عدالت 

مالیاتی است.
توضیح کدخدایی درباره صیانت شورای نگهبان 

از حق دادرسی عادالنه شهروندان
شورای  کدخدایی سخنگوی  ایسنتاگرام-عباس��علی 
نگهبان نوشت: الیحه »مقررات انتظامی هیأت علمی 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عال��ی و تحقیقاتی 
کش��ور« در تاری��خ ۶۴/۹/۲۸ ب��ه تصوی��ب مجلس 
رس��ید و برای اظهار نظر به ش��ورای نگهبان ارسال 
ش��د. در ماده ۴ این الیحه مقرر ش��ده بود صالحیت 
رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با 
هیأت های بدوی و تجدیدنظر رس��یدگی انتظامی به 
تخلفات آنهاس��ت و صالحیتی برای تظلم خواهی به 

مراجع قضایی در نظر گرفته نشده بود.

عب�ور ذخایر اورانی�وم ای�ران از 300 کیلوگرم 
نتیج�ه تصمیمات آمری�کا برای تحری�م ایران 

است
توییت-میخائی��ل اولیانوف نماینده دائم روس��یه در 
س��ازمان های بین المللی وین نوشت: ذخایر اورانیوم 
غنی ش��ده ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرد. این 
امر به معنی انحراف از تعهدات داوطلبانه ذیل توافق 
هس��ته ای اس��ت، اما نقض توافق توسعه تسلیحات 
هس��ته ای نیس��ت. کنایه آمیز اس��ت که این  نتیجه 
تصمی��م آمریکا برای تحریم ص��ادرات مازاد اورانیوم 

غنی شده در ایران است. 
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یکایی درباره تلقین های آمر
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