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  بنيامين دروغگو
كانال تلگرامي لبنان ايران در تازه ترين پست خود نوشت: در پي 
شكس��ت اطالعاتي و نظامي صهيونيس��ت ها با عمليات اخير 
حزب اهلل، نتانياهو براي جمع و جور كردن اين افتضاح نظامي و 
جلوگيري از ريزش آراي انتخاباتي ادعا كرده است: كارخانه دوم توليد موشك 

دقيق حزب اهلل در بقاع و نبي شيت را كشف كرديم. 
س��خنگوي ارتش اش��غالگر هم اين ادعا را طوطي وار تكرار نمود و سيدحسن 
نصراهلل را به دروغگويي به نيروهايش، مردم و مسئوالن لبنان متهم كرد و گفت 
اين موشك ها آينده لبنان را با خطر مواجه كرده! )هر چند جوك گفت اما چون 

محرم است لطفاً نخنديد(.
چند ماه پيش جايي نشس��ته ب��ودم و بزرگان��ي با هم س��خن مي گفتند. يكي 
 از آنها مي گفت بارها ش��ده اس��رائيلي ها از طريق واس��طه از حري��ري )جناح 
امريكايي- عربس��تاني دولت( خواس��ته اند نيروهاي اطالعاتي اش را بفرستد تا 
كارخانه اي در مناطق شيعيان را بررسي كنند كه مبادا سالح بسازد.  خيلي وقت ها 
حزب اهلل همكاري مي كرد و حريري افسري بلندپايه و مقرب به خود را مي فرستاد 
تا به امريكا يا واسطه اسرائيل اطمينان دهند در اين كارخانه، چيز غيرعادي نيست.  
آخر سر حزب اهلل از دست چنين رويكردي خسته شد و براي كارخانه اي كه در بقاع 
بود گفت هيچ كس اجازه نظارت و سركشي ندارد، حتي اگر از نيروهاي معمولي 
پليس باش��د.  ظاهراً اين موضوع را كه مال چند ماه پيش اس��ت االن رسانه اي 

كرده اند و مي گويند كارخانه موشك هاي دقيق حزب اهلل را پيدا كرده اند. 
موش هاي كثيف كه تاريخش��ان مملو از دروغگويي و دروغ سازي و سندسازي 
است به سيد صادق مقاومت اتهام دروغگويي مي زنند. وقتي سيدحسن نصراهلل 
گفت ما به اندازه كافي موشك دقيق داريم و كارخانه اي در لبنان نداريم ديگر 

جاي حرفي نمي ماند. 
 ----------------------------------------------------------

  تمجيد مشاور رئيس جمهور از سريال »بانوي سردار«
حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس جمهور با انتشار پستي 
در صفحه توئيتر خود به تمجيد از س��ريال پربيننده و جذاب 
شبكه3 سيما به اسم »بانوي سردار« پرداخت.  آشنا در پست 

توئيتري خود با انتشار تصويري از اين سريال نوشت:
»مجموعه تلويزيوني بانوي سردار را بايد قدر شناخت«.

گفتني است مجموعه تلويزيوني »بانوي سردار« به كارگرداني پرويز شيخ طادي 
از توليدات صداوسيماي مركز چهارمحال و بختياري، از شبكه3 سيما پخش شد. 
اين سريال داستان زندگي نخستين بانوي سردار ايراني است كه مقابل استكبار 

انگلستان و حكومت رضاخان ايستادگي كرد. 
سريال بانوي سردار بخش��ي از زندگي »بي بي  مريم« ملقب به »سردار مريم« 
را روايت مي كند. بي بي مريم خواهر »س��ردار اس��عد بختياري« بود و فرزند او 
»عليمردان خان بختياري« هم از مبارزان اين دوره تاريخي بود. بي بي مريم با 
ايستادگي مقابل ظلم خوانين اين منطقه بين مردم محبوبيت زيادي پيدا كرد. 
عليمردان خان فرزند او هم با وحدت بخشيدن بين اقوام ترك و لر، توانست مقابل 

نيرو هاي انگليسي كه از حمايت حكومت مركزي برخوردار بودند بايستد. 
 ----------------------------------------------------

 دروغگويی بي بي سي
قيس قريشي يكي از كاربران توئيتر با اشاره به خبر رسانه دولتي انگليس مبني بر 
اينكه »شبكه تلويزيوني الحره عراق به خاطر فساد در تشكيالت مذهبي توقيف 
شد«، نوشت: بي بي سي كه مرزهاي اخالق در رسانه را رد كرده است باز هم براي 

ضربه زدن به مذهب و جريان مقاومت متوسل به دروغ شد!  
اوالً شبكه تلويزيوني عراق نيست! شبكه تلويزيوني  الحره  از مجموعه شبكه هايي است 

كه وزارت امور خارجه امريكا گرداننده آن است)تو خود حديث مفصل بخوان(.
ثانياً به خاطر گزارش فس��اد تعطيل نش��ده و به خاطر توهين لخت و عريان به 

مرجعيت اعالی نجف و همچنين اهانت اهل تسنن تعطيل شده است!
ثالثاً اين شبكه فقط براي سه ماه تعليق شده!

 ----------------------------------------------------
  انتقاد از سياست خارجه

كاربر ديگري به نام دانش طلب نوش��ت:  همزمان كه سياس��ت خارجي دولت 
قبل را سرزنش مي كنند بر درآمدهاي نفتي اش هم حسرت مي خورند و هنوز 
كسي نتوانسته به اين پروفسورهاي وادادگي بفهماند كه اين دو با هم مرتبطند 
و صد البته تا قيامت هم كسي نمي تواند حالي شان كند كه دست و پا زدن براي 

تنش زدايي تقديم كردن امنيت رواني به رقباست. 

از تابس�تان 96 كه اصالح طلبان ب�ا پيروزي در 
انتخابات ش�وراي ش�هر تهران، كم ك�م مهياي 
انتخاب شهردار جديد براي پايتخت مي شدند، 
زمزمه هايش�ان براي طرح موضوع »بدهي هاي 
ش�هرداري زمان قاليباف« شروع ش�د تا آنكه 
محمدعلي نجفي، ش�هرداري كه اصالح طلبان 
در اول ش�هريور 96 به تهراني ها معرفي كردند، 
مس�تقيمًا از اين بدهي ها س�خن گفت و ميزان 
آن را 52ه�زار ميلي�ارد تومان اع�الم كرد. اين 
رقم توس�ط معاون زمان ش�هرداري محمدباقر 
قاليباف رد شد و او ميزان بدهي هاي شهرداري 
را 16ه�زار ميلي�ارد توم�ان اعالم ك�رد.  حاال 
در روزهاي گذش�ته ب�ه اين رقم ه�اي متفاوت 
مبالغ�ي هم افزوده ش�ده و گوي�ا اصالح طلبان 
س�ود آن را ه�م ب�ر اص�ل پ�ول مي افزاين�د! 

محمدعل��ي نجف��ي ش��هردار اول اصالح طلبان، 
محمدعلي افش��اني ش��هردار دوم و پيروز حناچي 
شهردار س��وم اصالح طلبان در دو س��ال گذشته، 
هر بار رقم متفاوت��ي براي بدهي ها اع��الم كردند 
و در جلسه س��ه روز پيش شوراي ش��هر پايتخت 
محمود ميرلوحي عضو ش��وراي شهر تهران ميزان 
بدهي هاي شهرداري تهران را 69هزار و 945ميليارد 
تومان اعالم كرد. تقالي دو س��اله اصالح طلبان به 
جاي مديريت ش��هر تهران، بر حاشيه س��ازي ها و 
تخطئه مديريت قبلي متمركز ش��ده اس��ت. امور 
مديريت شهري پايتخت عمالً خوابيده و اين حجم از 
بي عملي در كنار دعواهاي سياسي و تغييرات مكرر 
در رأس مديريت شهري تهران نشانه هايي است از 

آنكه موضوع اقتصادي نيست. 
  تناقض هاي مكرر آماري

محمدعلي نجفي ش��هردار اول اصالح طلبان ابتدا 
ميزان بدهي هاي ش��هرداري را 30ه��زار ميليارد 
تومان اعالم كرد و دو ماه نگذشته معاونش 22هزار 
ميليارد تومان روي بدهي ها گذاش��ت و همچنين 
ميرزايي مع��اون برنامه ريزي نجف��ي ميزان بدهي 
ش��هرداري به پيمان��كاران را 9هزارميليارد تومان 
عنوان كرد و جالب آنكه حت��ي اين را هم گفت كه 
»بخش از اين بدهي ها فاقد س��ند است«، بنابراين 
روشن نيست بدهي بي سند چگونه بدهي محسوب 

مي شود. 
اين ادعاها البته توس��ط قدرت اهلل گودرزي معاون 
مالي و اقتصاد ش��هرداري تهران در زمان قاليباف 
رد ش��د. او در گفت وگويي توضيح داد: »وقتي كه 

شهرداري را تحويل داديم ميزان بدهي ها 16هزار 
ميليارد توم��ان بود و البته يك عددي هم از س��ال 
95 اضافه شده است، تمام اسناد ريز به ريز موجود 
است و ما كاماًل در اين زمينه شفاف هستيم و اعالم 
مي كنيم كه اگر كسي شك و شبهه اي دارد اسناد 
ما موجود است و مي توانند آن را ببينند و ابايي هم 

نداريم.«
  طلبكاري براي كار نكردن!

رس��انه هاي اصالح طلب كه در هفته اخير به بهانه 
اعالم آمار جديد از بدهي هاي ادعايي زمان قاليباف 
سوژه بدهي ها را مجدد در صفحه يك خود بازتاب 
دادند، از اين هم نوش��تند كه به دليل اين بدهي ها 
شهردار جديد نمي تواند كار كند. از جمله روزنامه 
شرق در شماره 11ش��هريور ماه جاري نوشت: »به 
نظر مي رسد اعالم اين عدد از سوي شهردار تهران در 
شرايط فعلي بي پولي و تنگدستي شهرداري تهران 
بيشتر از جهت اعالم موقعيت است تا اعالم بدهي 
به بيرون گودنش��ينان! از اين جه��ت كه مخاطبان 

بيروني بدانند ش��هرداري تهران در ش��رايط فعلي 
اقتصادي با اين  اندازه از بدهي، همين كه مي تواند 
پول امور جاري ش��هر و كاركنانش را تأمين كند و 
همزمان از شهر صيانت داشته باشد، هنر كرده است 
و اگر در اين ميان پروژه دهان پركن تونل و بزرگراه 
دوطبقه اي اجرا نمي ش��ود، براي اين است كه اين 
ش��هرداري هنوز دارد تاوان كارهاي آن شهرداري 

قبلي را پس مي دهد.«
پس از تجربه كردن مواضع دولت اول روحاني كه 
هر مشكلي را به دولت قبلي ربط مي دادند و دليل 
هر كار نشدني را مش��كالت باقي مانده از دولت 
قبل مي دانس��تند، قابل پيش بيني بود كه وقتي 
شورا و شهرداري پايتخت را هم در دست بگيرند، 
كم كاري ها و بيكاري هاي خود را تقصير شهرداري 
قبلي خواهند انداخت. اصالح طلبان جز دوره اي در 
زمان شهرداري غالمحسين كرباسچي بر تهران، 
عمالً هيچ زمان ديگري نتوانستند كارهاي عمراني 
تهران را پيش ببرن��د. اگر آنچنان كه »ش��رق« 

نوشته دليل اين عدم فعاليت، مشكالت اقتصادي 
مانده از زمان قاليباف اس��ت، حداقل بايد طرح و 
ايده اي عمراني داشته باش��ند كه برآورد هزينه 
شده باشد و بعد بگويند اين هزينه را نداريم و در 
نتيجه طرح امكان اجرا ندارد، اما عماًل شهرداري 
و شوراي اصالح طلبان هيچ طرح و ايده اي در حد 
روي كاغذ هم ندارد كه بشود در مورد آن حداقل 
حرفي زد كه خوب اس��ت يا بد! آنچنان كه شرق 
نوش��ته، في الحال همان قدر كه زباله هاي تهران 
جمع مي شود و با مناسبت هاي مختلف پرچم ها 
تغيير رنگ مي دهند، بايد سپاسگزار اصالح طلبان 

باشيم!
كاش شرق ميزان درآمدها يا ميزان مستغالتي را كه 
شهرداري مي تواند از فروش آنان براي خود كسب 

درآمد و بدهي ها را پرداخت كند هم مي نوشت. 
  با پول جاري بدهي نمي دهند

گزارش ش��رق نكت��ه جالب ديگ��ر ه��م دارد. اين 
روزنامه اصالح طلب مي نويس��د: »حسن رسولي، 

خزانه دار شوراي شهر تهران هم روز گذشته گزارش 
خزانه داري از حساب هاي درآمد و هزينه شهرداري 
تهران در چهار ماه نخست سال جاري را ارائه كرد 
و در بخشي از آن گفت: رديف هاي بازپرداخت هاي 
بدهي ها ۷30درصد و اخذ سود تسهيالت دريافتي 
1۷۷درصد نسبت به بيشينه بودجه افزايش نشان 
مي دهد. اين رش��د حاكي از اين است كه مديريت 
شهري با داشتن تنگناهاي مالي، براي احقاق حقوق 
طلبكاران دغدغه جدي دارد. محس��ن هاش��مي، 
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به گزارش مالي 
چهارماهه ابتدايي شهرداري تهران با بيان اينكه بر 
اس��اس اين گزارش هزينه هاي شهرداري افزايش 
پيدا كرده است و نياز به اصالح بودجه وجود دارد، 
گفت: اگرچه ش��هرداري درآمد خوبي احصا كرده، 
اما ش��اهد افزايش 133درصدي هزينه ها بوده ايم 
و اين موضوع در دفتر شهردار تهران به 214درصد 
مي رس��د. نياز اس��ت تا از افزايش تورمي هزينه ها 
جلوگيري به عمل  آيد. در غير اين صورت پروژه هاي 

عمراني دچار مشكل مي شوند.«
پول جاري هزينه دادن بدهي نبايد بشود، گرفتن 
وام از بانك ها يا فروش امالك و مستغالت يا حتي 
گرفتن ع��وارض از پروژه هاي بزرگ��ي كه قاليباف 
براي اصالح طلبان به ارث گذاشته مي تواند راه هاي 
معقول تري باشد. اجازه بدهيد به ليست بدهكارترين 
كش��ورهاي جهان نگاه كنيم. اولين كشور در اين 
ليست اياالت متحده امريكاست با حدود 20تريليون 
دالر بدهي، انگليس، فرانسه، آلمان و هلند رتبه هاي 
بعدي را با بدهي بين 8 تا 4تريليون دالر دارند. آيا 
امور كش��ورداري خوابيده و نشس��ته اند صرفاً پول 
مي شمارند كه بدهي هايشان را بدهند؟! در بسياري 
از موارد گرچه مي��زان بدهي در گ��ذر زمان ثابت 
مي ماند، اما بدهكار تغيير مي كند و دالر را به جاي 
دادن بدهي خرج افزايش ثروت غيرنقدي كش��ور 
مي كنند. كاش اصالح طلبان اينجا را هم به غربي ها 

اقتدا مي كردند. 
  سياسي كاري روي آرامش مردم

اصالح طلبان اهل كار نيستند و براي آن دنبال بهانه 
مي گردند. عالوه بر اين كينه سياسي اصالح طلبان 
از رقباي انتخاباتي هميشه باقي مي ماند، خصوصاً 
كه كمي حدس بزنند كه او ممكن است در آينده هم 
رقيب انتخاباتي باشد، از اين رو دل آنها با محمدباقر 
قاليباف هيچ وقت صاف نمي شود و هيچ بهانه اي را 
براي تخطئه او از دست نخواهند داد، گرچه اين بهانه 

روي آرامش ميليون ها نفر از مردم بنا شده باشد. 

وزير دفاع با اش�اره ب�ه اينكه مقاوم�ت به اوج 
افتخ�ار رس�يده و خاري در چش�م دش�منان 
است، گفت: امروز ديپلماس�ي مقاومت يكي از 
محورهاي مهم در ديپلماسي دفاعي ايران است. 
به گزارش فارس، در مراسمي كه با حضور تعدادي 
از مس��ئوالن نيروي ق��دس و فرماندهي اطالعات 
خارجي س��پاه و مس��ئوالن امور بين الملل وزارت 
دفاع برگزار شد، امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح از فعاالن عرصه مقاومت 

قدرداني كرد. 
امير حاتمي در اين مراسم با بيان اينكه ديپلماسي 

مقاومت، بخشي از عرصه مقاومت و جهادگري است، 
گفت: فعاالن اين عرصه ثواب جهادگران واقعي را به 

لطف خداوند متعال خواهند داشت. 
وزير دفاع با قدرداني از همه فعاالن عرصه مقاومت 
شامل جهادگران عرصه نظامي و ديپلماسي مقاومت 
اظهار داش��ت: مح��ور مقاومت، محور انس��انيت، 
آزادگي، ديانت، ش��رافت و مظهر مبارزه با تمامي 
مظاهر شر از جمله كفر، استبداد، تروريسم، استكبار 
و زياده خواهان اس��ت و امروز مبارزه در اين سنگر، 

مبارزه مقدس و جهاد در راه خداست. 
وي اف��زود: امروز ب��ا لط��ف و عناي��ت خداوند، 

رهبري ه��اي حكيمانه مق��ام معظ��م رهبري و 
مجاهدت تمامي جهادگران اين عرصه، مقاومت 
به اوج افتخار رس��يده و خاري در چشم دشمنان 
است و به همين دليل نيز آنها اين را برنمي تابند و 
امروز ديپلماسي مقاومت يكي از محور هاي مهم و 
تاثيرگذار در ديپلماسي دفاعي جمهوري اسالمي 

ايران است. 
امير س��رتيپ حاتمي اظهار داش��ت: توطئه بسيار 
بزرگي عليه منطقه طراحي شده بود و مجريان اين 
طرح را شرور ترين افراد انتخاب و در قالب گروه هاي 
تكفيري- تروريس��تي جمع كرده بودند و چنانچه 

مردان عرصه مقاومت نبودند، جاه طلبي هاي رژيم 
صهيونيستي به پشتوانه حاميان مستكبر غربي، به 
مناطقي بس��يار فراتر از مرزهاي كنوني اين رژيم 

رسيده بود. 
وي خاطرنشان ساخت: تروريست هاي تحت حمايت 
آنها، نقشه شومي براي كل منطقه داشتند و امروز 
همه ملت ه��اي منطقه مديون رزمن��دگان محور 
مقاومت هستند كه نقش اصلي را در شكست دادن 
اين گروه ها ايف��ا كردند و من عالوه ب��ر وزير دفاع 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك ايراني از آنها 

قدرداني مي كنم. 

وي افزود: تح��والت ماه هاي اخي��ر در بخش هاي 
مختلف اين منطقه از جمله آنچه در صحنه مقاومت 
لبنان در مقابل رژيم صهيونيس��تي اتفاق افتاد، بار 
ديگر نشان داد استكبار و عوامل آنها زباني به غير از 

زور را درك نمي كنند. 

غوغاي بدهي هاي مبهم شهرداري قاليباف در شوراي اصالح طلبان

اصالحطلبانناکارآمديخودراپشتبدهيهايسياسيپنهانميکنند

مذاك�رات پس�ابرجامي اي�ران و اروپ�ا پ�س 
از خروج امري�كا از اي�ن توافق بعد از گذش�ت 
15ماه هنوز نتوانس�ته است دس�تاوردي براي 
جمهوري اس�المي ايران به همراه داشته باشد. 
يكي از درس هاي مهمي كه برجام و مذاكرات مرتبط 
با آن به ايران داد، نحوه عمل به تعهدات طرفين بود. 
اگرچه به نظر مي رس��د ريز جزئي��ات اقداماتي كه 
ايران و طرف مقابل باي��د در چارچوب برجام انجام 
دهد به دقت مشخص شده بود، اما در نهايت روشن 
شد ايران منافع واقعي خود را از اين توافق به دست 

نخواهد آورد. 
سخنان مقام معظم رهبري در زمستان سال 94 در 
خصوص آورده تقريباً هيچ در مورد نتيجه اقدامات 
طرف مقابل به خوبي نشان دهنده ديدگاه مقامات 
ارشد ايراني در اين باره بود. بخش مهمي از اين اتفاق 
به س��اختار برجام و توافق طرفين باز مي گشت. در 
حقيقت به رغم اينكه ب��ه ظاهر امتيازات مهمي در 
خصوص رفع تحريم ها به ايران داده شده بود، اما در 
واقعيت ساختار اصلي تحريم ها هيچ آسيبي نديد. 

ب��ا ممنوعي��ت ج��دي در خص��وص نح��وه 
تسويه حساب هاي دالري معامالت مربوط به ايران 
عماًل هيچ كدام از بانك ه��اي بين المللي حاضر به 
انجام مب��ادالت مالي با ايران نبودن��د و تنها برخي 
بانك ه��اي درج��ه 2 اروپايي بودند ك��ه معامالت 
محدودي را براي ايران انجام مي دادند. ديدار جان 
كري وزير خارجه اسبق امريكا نيز براي اينكه اين 
مش��كل را حل كند، عماًل نتيجه اي دربر نداش��ت 
چراكه بانك هاي بين المللي تنها از دستورالعمل هاي 

رسمي وزارت خزانه داري امريكا تبعيت مي كردند 
و سخنان لفظي مقامات وزارت خارجه امريكا براي 

آنها مهم نبود. 
اين مشكل تا خروج امريكايي ها از برجام باقي ماند 
و حتي مهم ترين معامله ايران با غرب بر سر خريد 
هواپيماهاي نو نيز ابتر باقي ماند چراكه هيچ كدام 
از بانك هاي بين المللي حاضر ب��ه تأمين مالي اين 
معامله نبودند و در نهايت با برداشت منابع ارزي از 
صندوق بين المللي پول دو هواپيما به صورت نقدي 

خريداري شد. 
 تالش براي دور زدن تحريم ها نبايد متوقف 

شود
تاكنون جزئيات خاصي از مذاكرات ايران و طرف هاي 
اروپايي به بيرون درز نكرده اما روش��ن اس��ت كه 
فرانسوي ها به دنبال متقاعد كردن طرف هاي ايراني 
و امريكايي براي توقف زمان  دار مناقشه است. بر اين 
اساس ايران از كاهش تعهدات برجامي دست خواهد 
كشيد و حتي بار ديگر به وضعيت برجام باز خواهد 
گشت و در مقابل امريكايي ها اجازه فروش نفت به 

ايران را به صورت محدود خواهند داد. 
نكته اول  اين اس��ت كه دولت به هيچ عنوان نبايد 
تالش براي دور زدن تحريم ها را در صورت حصول 
هر توافق��ي متوقف كند. به رغم فش��ار گس��ترده 
امريكايي ها براي توقف فروش نفت همچنان جريان 
انتقال نفت ايران به چين ادامه دارد. همچنين ايران 
توانسته است به لطف صادرات محصوالت غيرنفتي 
تا حدودي افت صادرات خود را جبران كند، از اين 
رو اگر توافق دو طرف براي فروش ۷00هزار بشكه 

نف��ت در روز جدي ش��ود، ايران باي��د همچنان به 
تالش هاي خود براي دور زدن تحريم هاي يكجانبه 

امريكا ادامه دهد. 
 زمان بندي ای كه بايد رعايت شود

مسئله مهم ديگري كه در توافق احتمالي در آينده  
بايد به آن توجه كرد، نحوه عمل به تعهدات طرفين 
است. در برجام ابتدا اين طرف ايران بود كه تعهدات 
خود را در م��ورد برچيدن س��انتريفيوژها و تغيير 
ماهيت تاسيس��ات اتمي اجرايي كرد و پس از آن 
كاهش تحريم ها از سوي اروپا و امريكا عملياتي شد. 
به اين ترتيب ايران هيچ گونه برگ برنده اي در مقابل 
هر گونه بدعهدي غرب درباره تعهدات خود نداشت؛ 
اين نكته اي كه بايد مورد توج��ه مذاكره كنندگان 
ايراني قرار بگيرد و از تكرار آن پرهيز شود؛ نكته اي 
كه مي تواند از سوي طرفين مورد توجه قرار بگيرد 
اين اس��ت كه بر مبناي بند 19برج��ام و نيز بخش 
نتايج اقدامات اروپا مذكور در پيوست دوم، جداگانه 
براي هر بند )سرمايه گذاري ها، رفع تحريم پروازهاي 
هواپيمايي هاي ايراني به تمام اروپا، كمك بالعوض 
و...( يك عم��ل ايجابي س��نجش پذير كمي داراي 

برنامه زماني مشخص تعريف شود. 
طبق برخي اخبار منتشر شده قرار بر اين است كه 
اگر مجوز صادرات نفت توس��ط امريكايي ها تأييد 
ش��د، افزايش صادرات نفت ايران به صورت مرحله 
به مرحله صورت پذي��رد، از اين رو گام برداش��ته 
ش��ده توس��ط ايران براي كاهش تعهدات برجامي 
و بازگش��ت به عقب به هيچ عنوان نبايد به صورت 
يكجانبه انجام ش��ود. در اين صورت محتمل است 

كه در صورت عمل ايران به تعه��دات توافق طرف 
مقابل به داليل مختلف از عمل به وظايف خود شانه 
خالي كرده و تمام زحمات ايران براي فشار بر طرف 

مقابل هدر برود. 
جالب اين اس��ت كه در مذاكرات اتمي كره شمالي 
با امريكا ني��ز يكي از مهم تري��ن اختالفات طرفين 
نحوه زمان بندي ب��ه تعهدات اس��ت. در اين مورد 
نيز امريكايي ها همانند مورد برجام اصرار دارند كه 
كره شمالي به صورت يك جانبه ذخاير اتمي خود را 

نابود كند  و پس از آن تحريم ها لغو مي شوند. 
 ضرورت تناسب تعهدات با برگشت پذيري 
نكته ديگر در مورد نحوه تنظي��م هر توافقي كه به 
شدت حياتي اس��ت، تناس��ب هر كدام از اقدامات 
طرف مقابل با تعهدات ايران است، به عنوان مثال 
دليلي ن��دارد اگر تعه��دي معادل خ��ط اعتباري 
15ميليارد دالري با پش��توانه فروش نفت ايران و 
تحويل نفت در آب هاي ايران ب��راي طرف اروپايي 
تعيين ش��د، با پايان خط اعتباري، اي��ران به تعهد 
معادل ادامه دهد. بديهي اس��ت كه ادامه كار خط 
اعتباري شرط منصفانه ادامه فعاليت معادل توسط 
ايران است، پس تعهد مقابل خط اعتباري به لحاظ 

فني بايد برگشت پذير ترين تعهد ايران باشد. 
به اي��ن ترتي��ب ض��روري به نظ��ر مي رس��د كه 
متخصصان س��ازمان انرژي اتمي نيز در كنار ساير 
مذاكره كنن��دگان حضور داش��ته باش��ند تا تمام 
جزئي��ات فوق به دقت مورد بررس��ي ق��رار بگيرد. 
متأس��فانه تاكنون هيچ خب��ري در خصوص اعالم 
نظر س��ازمان انرژي اتمي در اين باره منتشر نشده 

اس��ت و خدا مي داند كه اين جزئيات و رعايت آنها 
در متقاعد كردن طرف مقابل براي تمديد اين خط 

اعتباري مؤثر باشد. 
 چرا فقط نفت

نكته پاياني كه درباره توافق احتمالي ايران و فرانسه 
مي تواند مدنظر قرار بگيرد، فرا رفتن از معادله نفت 

در مقابل سبك كردن تعهدات است. 
معامله اي كه در آن اي��ران صرفاً امكان فروش نفت 
و هزينه كرد كنترل ش��ده آن را داش��ته باشد و در 
مقابل كاماًل به چارچوب برجام مقيد باش��د، طبعاً 
منصفانه نيست. اگر برجام را مالك بدانيم، فهرست 
خواسته هاي ايران مي تواند بسيار وسيع تر از نفت و 

دسترسي درآمدي باشد. 
اروپايي ها در ماه هاي گذشته به شدت تالش كرده اند 
هزينه خود را براي بازگش��ت ايران به برجام پايين 
بياورند. واقعيت اين است كه امكانات اروپايي ها براي 
مقابله با تحريم هاي اروپا بسيار وسيع تر از ادعاهاي 
آنان است. هم اكنون ده ها شركت تعاوني كوچك در 
اروپا وجود دارد كه نه مبادله اي با دالر امريكا دارند 
و نه در مديريت آنها شخصی امريكايي حضور دارد. 
تخصص شركت هاي فوق معامله با كشورهايي است 

كه تحت تحريم هاي امريكا قرار دارند. 
ش��ركت هاي ملي اروپايي هم ابزار ديگري هستند 
كه مي توانند به تسهيل معامالت بين ايران و اروپا 
كمك كنند. تمام موارد فوق به خوبي نشان مي دهد 
كه تنها اراده الزم از سوي اروپايي ها براي شكستن 
تحريم ها كافي است و اين نكته اي است كه بايد مورد 

توجه وزارت امور خارجه نيز قرار بگيرد. 

درس هاي برجام براي وزارت خارجه در مذاكرات جديد چيست

زمان بندي و برگشت پذيري تعهدات؛ 2 اصل مهم در توافق جديد ايران و اروپا

امير حاتمي: مقاومت يكي از محورهاي تأثيرگذار  در ديپلماسي دفاعي ايران است 
    دفاعي 

   گزارش

نماينده ولي فقيه در سپاه:
کليدحلمشكالتکشور

تكيهبر»گفتمانمقاومت«است
اس�تكبار جهاني در برابر گفتم�ان مقاومت هيچ غلط�ي نمي تواند بكند. 
به گزارش تسنيم، حجت االس��الم عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در جمع پاس��داران سپاه نبي اكرم)ص( استان 
كرمانشاه با اشاره به پشت سر گذاشتن 40س��ال از انقالب اسالمي گفت: طي 
چهار دهه گذشته انقالب اسالمي ايران با فتنه ها، توطئه ها و فشارهاي زيادي از 

جانب دشمنان اسالم مواجه بوده  است. 
وي افزود: به رغم تمامي توطئه ها امروز وضعيت ما در برابر جبهه استكبار بهتر 
از هر زمان ديگري است، به گونه اي كه دشمنان اعتراف دارند انقالب اسالمي 
مرگ تدريجي آنها را رقم زده است، از سوي ديگر ملت ايران با افتخار به سمت 

گام دوم انقالب پيش مي روند. 
حجت االسالم و المسلمين حاجي صادقي با يادآوري قاطعيت و صراحت مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي( در ديدار با نخست وزير ژاپن و تأكيدات معظم له 
مبني بر توجه به گفتمان مقاومت براي حل مش��كالت كشور، گفت: استكبار 

جهاني در برابر گفتمان مقاومت هيچ غلطي نمي تواند بكند. 
نماينده ولي فقيه در س��پاه با بيان اينكه ذلت دش��منان را در ماجراي توقيف 
نفتكش متخلف انگليس��ي ش��اهد بوديم، گفت: اين قدرت در س��ايه گفتمان 
مقاومت مورد تأكيد مقام معظم رهبري )مدظله العالي( به دست آمده و امروز 
اقتدار و صالبت ايران اسالمي كار را به جايي رسانده كه رژيم جعلي و منحوس 
صهيونيستي و آل سعود خائن براي جلوگيري از نابودي خود به امريكا التماس 
مي كنند.  وي در ادامه با اشاره به مش��كالت اقتصادي موجود در كشور، افزود: 
دوران سختي را گذرانده و در حال گذران هستيم و با وجود گله مندي هايي كه 
از شرايط اقتصادي وجود دارد، به ياري خداوند با تكيه بر توان داخلي و وحدت، 
همدلي، هوشياري و هوشمندي نسبت به توطئه هاي دشمنان از اين گردنه نيز 

همچون ساير مقاطع سخت پيش روي انقالب اسالمي عبور خواهيم كرد. 
وي در بخ��ش ديگر س��خنانش از عاش��ورا به عن��وان يكي از مقاط��ع مهم و 
سرنوشت ساز تاريخ اسالم ياد كرد و افزود: عاشورا روز حفظ و نجات دين الهي از 
توطئه هايي است كه دشمنان براي از كارايي انداختن آن طراحي كرده بودند. 

نماينده ولي فقيه در سپاه پيروزي انقالب اسالمي را متأثر از نهضت و فرهنگ 
عاش��ورا عنوان و اظهار كرد: در نهضت عاشورا س��ه نكته وجود دارد كه انقالب 
اسالمي با تكيه بر اين سه نكته به پيروزي رسيد و تداوم پيدا كرده است و تقدس 

اولين ويژگي انقالب اسالمي و برگرفته از نهضت عاشوراست. 

مهدي پورصفا
  تحليل


