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در انتظار تصویب مجلس
وزیر کش��ور در جمع خبرنگاران قزوینی درباره نظ��ارت برای جلوگیری از ورود 
پول ه��ای کثیف به انتخابات گفت: در این زمینه قانون الزم را در الیحه جامعی 
ک��ه به مجلس تقدیم کردیم؛ پیش بینی کرده بودیم که همه هزینه ها از مبدأ تا 
مقصد در بحث انتخابات، حتما باید براساس یک نظام ملی و حسابداری صورت 

بگیرد که این الیحه هنوز تصویب نشده است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد.
عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی ظهر تصریح کرد:  در این زمین��ه قانون الزم را در الیحه 

جامع��ی که به مجلس تقدیم کردیم؛ پیش بینی کرده بودیم که همه هزینه ها از مبدأ تا 
مقصد در بحث انتخابات، حتما باید براس��اس یک نظام ملی و حسابداری صورت بگیرد 
که این الیحه هنوز تصویب نش��ده اس��ت ولی امیدواریم اتف��اق بیفتد. وی تصریح کرد: 
چنانچه گزارشات مستندی از تخلفات داشته باشیم، حتما گزارش مستند را جمع بندی 

کرده و جهت برخورد به قوه قضاییه ارائه می کنیم.   تسنیم 

دقت در رصد آسمان کشور 
رئیس س��تاد ارتش گفت: انهدام پهپاد آمریکا به خوبی مش��خص کرد که لحظه 
به لحظه آس��مان کشورمان رصد می شود. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری رئیس 
س��تاد و مع��اون هماهنگ کننده ارت��ش، در خصوص ضرورت تش��کیل نیروی 
پدافند هوایی ارتش به عنوان یک نیروی مجزا، اظهار داش��ت: تش��کیل نیروی 

پدافند هوایی ارتش یک ضرورت عملیاتی دارد.وی در خصوص جایگاه فعلی ایران 
اس��امی از لحاظ پدافند هوایی در س��طح منطقه و جهان نی��ز گفت: ایران باالترین 

س��طح پدافند هوایی را در منطقه غرب آس��یا دارد و توانسته است خود را به عنوان یک 
قدرت برتر در حوزه پدافند هوایی در سطح جهان مطرح کند. وی با اشاره به اقدام شبکه 
پدافند هوایی در انهدام پهپاد جاسوس��ی آمریکا، گفت: این اقدام نش��ان دهنده قدرت 
ش��بکه پدافند هوایی کش��ور بود و به خوبی مش��خص کرد که با چه دقت و حساسیتی 

لحظه به لحظه آسمان کشورمان رصد می شود.  باشگاه خبرنگاران جوان 

نقش دیپلماسی پارلمانی 
مدیر کل بین الملل مجلس ش��ورای اسامی برگزاری نشست پارلمان های عضو 
اوراس��یا را مهم خواند و خاطر نش��ان کرد: نقش دیپلماسی پارلمانی در توسعه 
مناسبات میان کشورها قابل توجه است.  حسین امیرعبداللهیان« دستیار ویژه 
رئیس مجلس در امور بین الملل با اس��خت ارازبار، س��فیر قزاقس��تان در تهران 

دی��دار و گفتگو کرد. امیرعبداللهیان در این دیدار با اش��اره به روابط میان ایران 
- قزاقس��تان گفت: باید از ظرفیت های موجود در دو کش��ور در جهت تقویت هر چه 

بیشتر روابط در عرصه های مختلف بهره برداری کرد.مدیر کل بین الملل مجلس شورای 
اس��امی برگزاری نشس��ت پارلمان های عضو اوراس��یا را مهم خواند و خاطر نشان کرد: 
نقش دیپلماس��ی پارلمانی در توسعه مناسبات میان کش��ورها قابل توجه است. اسخت 
ارازبار سفیر قزاقستان در تهران نیز در ادامه این دیدار ضمن ارزیابی مثبت از مناسبات 

میان دو کشور، بر توسعه روابط همه جانبه تأکید کرد.  مهر 

باید خودمان را از این وابسته بودن به 
نفت جدا کنیم 

یک مسئله ی دیگر، پیشرفت اقتصادی و حّل مشکات 
مردم اس��ت. یکی از اهداف آنها از این تحریمها همین 
اس��ت که م��ردم را از نظ��ام جدا کنند؛ م��ردم دچار 
مشکات باش��ند؛ بیکاری باشد، رکود باشد، مشکات 
گوناگون اقتصادی باش��د؛ م��ا همین طور حرف بزنیم، 
مردم هم دچار مشکات  ]باشند[. تحریم میکنند برای 
اینکه این کارها اتّفاق بیفتد و تحریم را هم که بظاهر 
برمیدارند، جوری برمیدارند که این مشکات برطرف 
نش��ود. ما باید در مقابل چه کار کنیم؟ پادزهر ما این 
است که ما کاری کنیم که اقتصاد، اقتصاد قوی، مقاوم 
و پایدار ]بش��ود[، یعنی همان »اقتصاد مقاومتی« که 
باره��ا گفته ایم و گفته ایم و گفته ایم. این هم از عوامل 
اقتدار کش��ور است. کش��وری که اقتصاد قوی داشته 
باش��د، پولش هم ارزش پیدا میکند، مسئولینش هم 
ارزش پیدا میکنند، مردمش هم اعتبار پیدا میکنند و 
دیگر نمیش��ود بر اینها تحمیل کرد. بارها گفته ایم که 
باید خودمان را از این مکیدن نفت و وابس��ته بودن به 
نفت بتدریج جدا کنیم و این را باید بتدریج کم کنیم. 
سیاس��ت نفت و باال پایین شدن نفت، دست دیگران 
اس��ت؛ نفت مال ما اس��ت اّما اختیارش دست دیگران 
است. باید بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم کنیم، جوری 
کنی��م ]که آن را[ اس��تحکام ببخش��یم. ای��ن یکی از 

عوامل اقتدار است.
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مخاطب شمایید
دوره عضویت علی ش��مخانی در ش��ورای عالی امنیت ملی در 
حالی رو به پایان اس��ت که در ماه های اخیر نسبت به فعالیت 
ه��ای اقتصادی برخ��ی نزدیکان وی ح��رف و حدیث هایی در 
فضای مجازی و بعضا در رس��انه های رسمی مطرح شده است، 
موضوعی که شمخانی تا کنون به عنوان شخص حقیقی درباره 
آن ها روشنگری نکرده است. عضویت علی شمخانی در شورای 
عالی امنیت ملی ۲۹ شهریور پایان می یابد. شمخانی در جایگاه 
دبیر ش��ورای امنیت ملی هم فعالیت م��ی کند که حکم آن از 
سوی رئیس جمهور صادر شده است. در ماه های اخیر اخباری 
در رس��انه های مختلف درباره برخی نزدیکان علی ش��مخانی 
منتشر شده است. این خبرها درباره ساخت برج در شمال شهر 
تهران و ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان است. بعد از انتشار 
این اخبار در حالی که انتظار می رفت آقای شمخانی به عنوان 
یک ش��خصیت حقیقی موضع گیری کند اما رسانه ها اقدام به 
انتش��اری اطاعیه ای کردند که در آن یک منبع مطلع نزدیک 
به دبیر شورای عالی امنیت ملی به ابهامات پاسخ داده بود. البته 

این پاسخ، بیش از آن که روشنگر و شفاف کننده باشد از توطئه 
ای برای »ترور ش��خصیت مقامات عالی کش��ور« با »فضاسازی 
های غیر مستند و بی اساس« سخن گفته بود. در این اطاعیه 
همچنین عنوان شده بود که کلیه اموال مسئولین ارشد از سوی 
نهادهای مسئول ارزیابی و کنترل می شود. در این اطاعیه که 
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد آمده بود:»خبرسازی های مغرضانه 
و هدفمند که طی ماههای گذش��ته علیه دریابان ش��مخانی و 
خانواده ایش��ان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده 
که در صورت لزوم سرش��اخه های داخلی و خارجی آن معرفی 
شده و به اطاع رسانه ها خواهد رسید«. ماجرا به انتشار فیلمی 
در فضای مجازی برمی گردد که در آن حسن میرمحمدعلی که 

به عنوان داماد علی ش��مخانی معرفی می شود مشغول ساخت 
ویا در لواسان اس��ت و جلو دوربین از نحوه ساخت و سازهای 
غیرمجاز و چگونگی رفع مش��کات آنها س��خن می گفت. بعد 
از انتش��ار این فیلم روزنامه فرهیختگان در تاریخ ۵ اردیبهشت 
۱۳۹۸ نوش��ت: روز گذشته یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای 
عال��ی امنیت ملی اط��اع داد که با وجود رابط��ه فامیلی میان 
حسن میرمحمدعلی و شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، 
این مهم باعث بروز تخلفات نبوده اس��ت و آقای ش��مخانی هم 
عاوه بر اینکه اجازه چنین سوءاستفاده هایی را نمی دهند، خود 
ناراضی هس��تند و درحال پیگیری موضوع از مجاری قانونی اند، 
بنابراین رابطه ای بین نسب فامیلی و خانوادگی و تخلفات وجود 

ن��دارد. اواخر خ��رداد ماه موضع گیری منفی ش��مخانی درباره 
برجام در مصاحبه با ش��بکه ان بی سی نیوز نیز حرف و حدیث 
هایی را به دنبال داش��ت. برخی رسانه ها از این اظهارنظر ابراز 
تعجب کردند و طرف��داران دولت این مصاحبه را به اتمام دوره 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی نس��بت داده اند چرا که از دید 
آنها قبًا ش��مخانی یکی از  حامیان برجام بوده است. شمخانی 
در این مصاحبه عنوان کرده بود: »ما نمی بایس��ت توافق هسته 
ای دوران ریاست جمهوری )باراک( اوباما )برجام( را امضاء می 
کردیم«. علی ربیعی، س��خنگوی دولت در تاریخ ۴ شهریور در 
پاسخ به موضع گیری ش��مخانی عنوان کرده بود: »جناب آقای 
شمخانی تاکید کردند نظرشان شخصی است و این موضع دولت 
نیست. فارغ از این موضوع، با توجه به حرف و حدیث هایی که 
پیش آمده انتظار اس��ت آقای ش��مخانی به عنوان یک شخص 
حقیقی درباره این مس��ائل صحبت کند. ش��فاف سازی ایشان 
حتماً م��ی تواند به عنوان نقطه پایانی بر انتش��ار این اخبار در 

سطح رسانه ها باشد. الف

"
"

اروپا زمانی که پیشنهاد اینستکس را به ایران داد، این بسته در 
چارچوب نفت در برابر غذا بود، پیش��نهادی که هر چند برخی 

مسئولین ادعا کردن چنین نیست.
اروپای��ی ها خود اعام کردند که اینس��تکس نفت در برابر غذا 
و دارو اس��ت و چنین بود، انتقاد از این پیشنهاد اروپا که هنوز 
هم پس از گذش��ت بیش از یکس��ال از زمان خروج آمریکا از 
برجام، عملیاتی نشده است، باعث شد تا دولتمردان نیز به کم 
قانع نشوند، اما پس از این مرحله، دولت و اعضای تیم مذاکره 
کننده با اروپا بر سر برجامی که ضمیمه قطعنامه شورای امنیت 
س��ازمان ملل است، به این نتیجه رس��یدند که بر روی فروش 

نفت ایران و دریافت پول آن اصرار کنند.

گرچه شاید در نگاه نخست، این سیاست تصمیم درستی باشد 
چرا که اکنون نفت ما تحریم است و آمریکا با فشارهای سیاسی 
و اقتص��ادی خود به دیگر کش��ورها، مانع از فروش عادی نفت 
ایران شده و جلوگیری می کند، اما مسئله مهمی در آن وجود 

دارد که باید توجه ویژه به این موضوع داشت.
بر فرض که راهکاری برای فروش نفت ایران پیدا شد و کانالی 
برای انتقال پول نفتی که به فروش رفته اس��ت ایجاد گش��ت، 
نکته مهم در این اس��ت که آیا اروپا پس از این پروس��ه روابط 

اقتصادی خود را با ایران به شرایط عادی باز میگرداند؟!
آیا کش��ورهای دیگر نیز روابط عادی اقتصادی با ایران خواهند 
داشت؟ اروپا اگر قرار بود شرایط اقتصادی با ایران را عادی کند 
توافق هس��ته ای هنوز هم وجود دارد و میتوانست بر اساس آن 
عم��ل کند و به اجرای تعهدات خود حت��ی با خروج آمریکا از 
برجام بپردازد. اما می بینیم که در طول اجرای توافق هسته ای 

هیچ اتفاق مثبتی در این چهار سال گذشته تاکنون برای ایران 
نیفتاده اس��ت. فروش نفت ایران و پرداخت پول آن از خریدار، 
نیازمند عادی ش��دن مبادالت بانکی اس��ت که با وجود توافق 
هسته ای هنوز کانالهای بانکی با ایران بسته است. هدف آمریکا 
این است که فروش نفت ایران را به صفر برساند و اروپا نیز تابع 
این سیاست است، پس به همین خاطر نمیتوان به وعده های 
اروپایی ها دلخوش داشت و خوشبین بود. اگر بار دیگر دوستان 
در وزارت خارجه نگویند همه پیش بینی های منتقدین برجام 
غلط و اشتباه از آب در آمد، اما پیش بینی می شود که مذاکره 
بر سر فروش نفت و دریافت پول آن به سرانجام نخواهد رسید. 
آیا تضمینی وجود دارد که پول به کشور باز گردد و آنگاه ایران 
با پول فروش نفت، نیازهای اساسی خود را تأمین کند؟ همراه 
ب��ا این اقدام و اتفاق آیا تحریم ه��ای اقصادی نیز برچیده می 
شود؟ یا اروپا و آمریکا تنها به فروش نفت و دریافت پول آن از 

سوی ایران رضایت خواهند داد و بس؟!
آیا جمهوری اسامی ایران پس از دست یابی به این خواسته، به 
کاهش تعهدات برجامی خود پایان می دهد و حتی به عقب باز 
می گردد؟ این مسائل، نکاتی است که دست اندرکاران مذاکره 
با اروپ��ا و دولت محترم هنوز برای افکار عمومی باز نکرده اند. 
مس��ئله مهمی همچون توافق با اروپا باید برای مردم تش��ریح 
شود و در جریان آن قرار بگیرند. نیاز به پنهانکاری نیست چرا 
که بهتر خواهد بود نتیجه را از زبان مس��ئولین خود و رس��انه 
های داخلی بشنوند و ببینند تا این که رسانه های خارجی آن 
را زودتر و وارونه منتشر کنند. فروش نفت ایران و دریافت پول 
آن یک امتیاز ویژه نیست که اروپایی ها بخواهند منتی بر سر 
کشورمان بگذارند. نتیجه این توافق می شود اجرای تعهد ایران 
بر اس��اس برجام و پیدا کردن راهی از سوی اروپا برای اجرای 

اینستکس یا هر بسته پیشنهادی دیگر!   اتاق خبر 24

یادداشت

رضایت به فروش نفت ایران 
و چند نکته

شمخانیتغیییرمیکند؟
از موضع گیری علیه برجام تا حرف و حدیث ها درباره فعالیت اقتصادی نزدیکان


