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   راه درست پذيرايي از مهمان دولتي

سيدسعيد لواساني، امام جمعه لواس��ان در توئيتي 
نوشته:  دم آقاي  رئيسي گرم كه با چلو و قيمه از رؤساي 
قوا پذيرايي كرد. اين كار حقي است كه متأسفانه در 
جلسات رسمي خالف عرف شده است، اما ايشان راه درست پذيرايي از 

مهمان دولتي را نشان داد. 
........................................................................................................................

   اشكال كار كجاست!
 مهدي كيا در توئيتي نوشته: روحاني: نمي دانيم شام را از هيئت  هاي بغل 
گرفته بودند يا خودشان درست كرده بودند. رئيسي: هيئتي هم باشد 
تبرك است. چرا مردمي كه دهه  محرم، همه  ايران رو حسينيه مي كنن، 
به كسي رأي دادن كه غذاي هيئت رو مسخره مي كنه و در شأن خودش 

نمي دونه؟ اشكال كار كجاست؟
........................................................................................................................

  قسم دروغ؟!
 اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشته: آقاي صالحي! يادتان هست سال 
94 گفتيد: »واهلل، واهلل، واهلل )با برجام( در هسته اي نه با كندي روبه رو 
خواهيم شد نه با توقف و تحقيقات مان سر جايش خواهد بود؟« پس چرا 
رئيس جمهور گام سوم را پايان دادن به محدوديت هاي تحقيق و توسعه 

اعالم كرد؟ واهلل، واهلل، واهلل در تاريخ ثبت شد كه چقدر دروغ گفتيد!
........................................................................................................................ 

   دوربين شما، كاسبي ما!
 كاربري به نام آدم نوش��ته: خريد خونه يك ميليون و 700هزار دالري توي 
نيويورك توسط مسيح علينژاد رو به همه دلقك هاي خودفروخته اي كه براش 

فيلم فرستادن و وحشي بازي خودشون رو به رخ كشيدن، تبريك ميگم.

آيت اهلل آملي الريجاني عذرخواهي كرد
 تالش دشمن در القاي اختالف 
ميان مسئوالن خيالي خام است

رئيس مجمع تش�خيص مصلحت 
نظام در پاس�خ به نام�ه جمعي از 
اعضاي اين مجمع مبني بر ضرورت 
حفظ وحدت و همدلي مسئوالن و 
نخبگان كشور حول محور واليت و 
امامت رهب�ري معظم انق�الب، از 
اينكه »دلس�وزان بسياری مكدر 
شده اند« تأكيد كرد كه » از محضر 
شريف آنان عذرخواهی می كنم«. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت اهلل 
آملي الريجان��ي با ص��دور بيانيه اي ضم��ن تأكيد بر حركت بر اس��اس 
هدايت هاي حكيمانه مقام معظ��م رهبري، بيان كرد: ضمن تش��كر از 
تذكرات برخي از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، اينجانب 
ابايي ندارم كه بپذيرم انسان در شرايطي قلم و زبانش دچار لغزش مي شود 
و بر قلم و زبان مطالبي جاري مي شود كه خالف مصلحت است و بلكه گاه 
خالف انصاف. الريجاني در ادامه افزود: در جايي كه گاه قلم بزرگان علم و 
تقوا طغيان مي كند و بر قلمشان مطالبي جاري مي شود كه نبايد، امكان 
چنين امري بر طلبه الشئ اي چون اين فقير، چندان مستبعد نيست. از 
نامه اينجانب دلسوزان بسياري مكدر شدند، در همين جا بر خود فرض 

مي دانم كه از محضر شريف همه آنان عذرخواهي كنم. 
»آيت اهلل يزدي حفظه اهلل منشأ خدمات بس��ياري در حوزه هاي علميه 
بوده اند و سابقه مودت اينجانب با ايشان هم ديرينه. ما همه در يك صفيم و 
دشمن بي جهت خيال باطل تفرقه افكني نكند، كدورت بين احّباء عارضي 
است و ان شاءاهلل خداوند تبارك و تعالي همه كدورت ها را خواهد زدود.«

در اين بيانيه آمده است: به گمان بنده همه اينها سهل است. آنچه مهم 
است نقشه هاي دش��من در تفرقه افكني در ميان مسئوالن و ايجاد يأس 
و نااميدي در ميان مردم اس��ت. دش��من با اجير كردن عده اي در خارج 
كش��ور و همراهي عده اي ديگر در داخل تالش مي كند با شايعه افكني 
و دروغ پردازي به اهداف فوق برس��د. »در همين راس��تا برخي سايت ها 
و كانال هاي اجاره اي ادعا كردند اينجان��ب نامه اي گاليه آميز به رهبري 
معظم نوشته ام و از ايشان استجازه براي سفر به نجف اشرف كرده ام. اين 
ادعا صددرصد كذب است نه نامه اي در كار بود و نه استجازه اي و تصوير 
نامه اي هم كه منتش��ر كرده اند صددرصد جعلي بود و خط منتشره هم 
هيچ شباهتي به خط اينجانب ندارد. غرض آنان القای يأس و بي اعتمادي 
در مردم و ايجاد اختالف در ميان مسئوالن و حتي القاي شايعه اختالف 
مسئوالن با رهبري بود، البته همه اينها خيالي باطل است. مردم ما بصير تر 
از آن هستند كه فريب اين شايعات بي اساس را بخورند و مسئوالن ما هم 
فهيم تر كه اين دروغ پردازي ها بتواند در صف آنان رخنه ايجاد كند. ما همه 
در صف واحديم و در خدمت رهبري نظام و در مسير روشن انقالب اسالمي 
و ارزش هاي واالي ديني عمل خواهيم كرد. راه امام قدس اهلل نفسه الزكيه 

و رهبري معظم انقالب حفظه اهلل تعالي روشن است.«
آيت اهلل آملي الريجاني در بيانيه خود آورده است: اينجانب همراه ميليون ها 
مسلمان در سراس��ر جهان اس��الم نه فقط اوامر رهبري را واجب االتباع 
مي دانيم، بلكه از صميم قلب ايش��ان را باور داريم علم و تقوا و اخالص و 
مجاهدت و تيزبيني و درايت و مديريت فوق العاده ايش��ان را ولذا اوامر و 
توصيه هاي ايشان را نه فقط از باب الزام شرعي يا عقلي، بلكه با طوع و رغبت 
دنبال مي كنيم. امروز مقاومت در جهان اسالم به يمن پايمردي و رهبري 
شخص ايشان، به قله هاي عزت رسيده است و اين بر احدي پوشيده نيست. 

عزت ايران اسالمي و مقاومت مردم عزيز ما هم همينطور. 
در اين بيانيه آمده است: بوق هاي تبليغاتي خارجي تالش كردند از نامه 
اينجانب به آيت اهلل يزدي غايت سوءاستفاده را بكنند، تالش كردند كه 
القا كنند آن نامه نوعي تعريض و گاليه از نهادهاي مهم نظام چون شوراي 
نگهبان و سپاه پاسداران و صداو س��يما و غيره است. در حالي كه واضح 
است نهادهايي كه مايه افتخار متدينان و بلكه هر ايراني است، نمي شود 
كه مورد تعريض اينجانب قرار گيرند. سپاه پاسداراني كه مجاهدت ها و 
تالش هاي يكايك آن��ان و به خصوص فرمانده هان��ش مايه مباهات هر 
ايراني است، چگونه ممكن است مورد تعريض مسئولي در اين رده باشد 
و همينطور شوراي محترم نگهبان كه عالي ترين مرجع در باب پاره اي 
تصميمات مهم در مقام نظارت و در مقام تشخيص خالف قانون اساسي 
و خالف شرع در مصوبات مجلس است. اين بيانيه مي افزايد: در مورد قوه 
قضائيه و برخورد هاي آن با فساد چه در داخل قوه و چه در خارج آن، در 
نامه به روشني سخن گفته ام. مسلماً اينجانب هيچ گاه از شخص يا گروه 
فاس��دي حمايت نكرده و نخواهم كرد و اقدامات بنده در طول ۱0سال 
خدمت در قوه قضائيه گواه اين مطلب است. برخورد با فساد و رسيدگي 
عادالنه نسبت به مجرمان، وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است كه همه بايد 
از آن حمايت كنند. گاليه بنده از اصل رس��يدگي به فسادها نبود، بلكه 
از پاره اي فضاسازي هاي رسانه اي و شايعات بي اساسي بود كه متأسفانه 
توسط برخي دامن زده مي شود؛ آنچه دستگاه تبليغاتي دشمن و برخي 
اذناب داخلي آنان بافته اند س��وءفهم و سوءبرداشت و بلكه سوءاستفاده 
مغرضانه آنان است. گرچه مي پذيرم كه بايد نامه با لحن درست تر و دقت 
بيشتري نگاشته مي شد تا جلوي اين سوء استفاده ها گرفته شود. مقصود 
اينجانب از پاره اي گاليه ها تصورات و اقدامات غلط برخي افراد در برخي از 
اين نهادها بود كه اميدوارم با تدبير صحيح مسئوالن مرتفع شود. آيت اهلل 
الريجاني در بيانيه خود تأكيد كرد: در پايان بار ديگر از همه دلسوزاني كه 
نامه اينجانب موجب كدورت خاطرشان شده است عذرخواهي مي كنم 
و اميدوارم همه با اجتناب از حواشي و عوارض، در صف واحد، براي رفع 

مشكالت مردم كه حقيقتاً امروز كمرشكن است، تالش كنيم.

نگاه�ي كوتاه به 

مهدی  پورصفا
   گزارش   یک

تمام پرونده هاي 
بزرگ كشف شده 
در حوزه فساد نشان مي دهد نقش گزارشگران 
مس�تقل در ارائه اطالعات حيات�ي براي جلب 
توجه نهادهاي مربوط براي رس�يدگي به آنها 
حياتي بوده اس�ت، به عنوان مث�ال در پرونده 
تخل�ف 123ميلي�ارد توماني در س�ال 1372 
گزارش يكي از كارمندان بانك صادرات بود كه 
منجر به آغاز رسيدگي به اين پرونده فساد شد 
يا افش�اي فيش حقوق نجومي يكي از مديران 
بانكي كش�ور در فضاي مجازي بود كه س�بب 
بس�يج ش�دن افكار عموم�ي عليه اي�ن روند 
ناعادالنه ش�د. س�ؤال اين اس�ت كه با در نظر 
گرفت�ن چنين م�واردي تا چ�ه ان�دازه از اين 
ظرفيت عظيم بهره گرفته شده و تجربيات ساير 
كشورهاي دنيا در خصوص استفاده از گزارش 
ناظران عمومي براي مبارزه با فس�اد چيست؟

بنا به داليل گوناگون سهم اقتصاد دولتي در نظام 
جمهوري اس��المي از حجم كلي اقتصاد بس��يار 
باالست. دولت هر س��اله هزاران ميليارد ريال در 
بخش هاي مختلف هزينه مي كند. س��ازمان هايي 
چون س��ازمان امور مالياتي براي اخ��ذ ماليات با 
هزاران نفر در ارتباط هستند و گمرك نيز هر سال 
با مقادير بس��يار زياد كاالهاي صادراتي و وارداتي 
روبه رو است. در هر يك از اين موارد احتمال حضور 
افراد س��ودجو براي بهره گيري از اين حجم عظيم 
گردش مالي وجود دارد. براي مقابله با فس��اد در 

نهادهاي دولتي روش هاي گوناگوني وجود دارد. 
اس��تفاده از س��ازمان هاي نظارتي يا حسابرسان 
داخلي و خارجي از مهم تري��ن روش هاي موجود 
براي مقابله با فس��اد اس��ت. هم اكن��ون در نظام 
جمهوري اس��المي ايران نيز نهادهاي گوناگوني 
همچ��ون وزارت اطالع��ات، ديوان محاس��بات، 
دس��تگاه قضايي و... مسئول كش��ف و برخورد با 
پديده فساد هستند، با اين حال به داليل مختلفي 
همچون عدم تقارن اطالعات بازرسان و متخلفان 
در خصوص مسيرهاي فس��اد، نبود امكان حضور 
در تمام موقعيت ه��ا، امكان تباني بي��ن بازرس و 
متخلف و هزينه اجرايي باال ب��راي نظارت بر تمام 
ابعاد اجرايي وجود اين سازمان ها به تنهايي براي 

مقابله با فساد كافي نيست. 
در اين ميان اس��تفاده از گزارش��گران مستقل و 
مردمي براي مقابله با فساد مي تواند دستگاه هاي 
نظارتي را ياري داده و پيش از آنكه ابعاد فس��اد به 
شدت افزايش يابد، جلوي رش��د آن را بگيرد. اين 
مسئله عالوه بر آنكه هزينه هاي برخورد با فساد را به 
شدت كاهش مي دهد، عماًل امكان نظارت بر تمام 

ابعاد اجرايي يك كشور را فراهم مي كند. 
   مبارزه با فساد نياز به گزارشگران 

مستقل دارد
با اين حال، تمام مزاياي ممكن استفاده از ظرفيت 
مردمي در كش��ف تخلفات در گ��رو فراهم آوردن 
زيرس��اخت هاي قانوني الزم براي آن اس��ت، زيرا 
گزارش دهندگان تخلف ممكن اس��ت در معرض 
رفتارهاي تالفي جويانه از طرف مفس��دان باشند. 
بنابراين نياز اس��ت س��ازوكارهايي طراحي شود 

تا هويت اين افراد ناش��ناخته بماند و تحت قواعد 
حمايتي و حفاظتي قرار بگيرند. 

در كنار اين گزارش تخلف نيز با هزينه هاي مادي و 
غيرمادي گوناگوني همراه است، بنابراين نظام هاي 
انگيزشي نيز بايد به گونه اي طراحي شوند تا افراد 
داراي انگيزه ه��اي كافي جهت گ��زارش تخلفات 

باشند. 
هر چه انگيزه افراد براي گزارش تخلفات بيش��تر 
باشد ريس��ك انجام فس��اد براي متخلفان بيشتر 
خواهد ش��د. جريمه متخلفان و پرداختن بخشي 
از آن به عنوان پاداش به افراد عادي كشف كننده 
تخلف سبب افزايش انگيزه و مش��اركت افراد در 
فرآيند مبارزه با فس��اد مي گردد و از س��وي ديگر 
آفت هاي پرداخت مشوق به سازمان هاي نظارتي را 
نيز به همراه نخواهد داشت. همچنين اين مشوق ها 
مي تواند به شكل گيري موسسات تخصصي حقوقي 

و نوعي بازار براي مبارزه با فساد منجر شود. 
نكته مهم اين است كه در اين سازوكار هيچ هزينه 
مالي يا اجرايي براي دولت ايجاد نخواهد شد، يعني 
اگر تخلفي انجام ش��ده باش��د و اين تخلف توسط 
س��ازمان هاي نظارتي كش��ف نشده باش��د و طبق 
گزارش و مدارك با افش��اگران برخورد ش��ده باشد 
و متخلف جريمه ش��ود، افشاگر بخش��ي از جريمه 
پرداخت شده توسط متخلف را دريافت خواهد كرد. 

به اين ترتيب فراهم آوردن امكان گزارش تخلفات 
و پيگيري حقوقي مفاسد براي عموم مردم، طراحي 
و اجراي سازوكارهاي حمايت از گزارش دهندگان 
تخلف و طراحي و اجراي س��ازوكارهاي تش��ويق 
گزارش دهندگان تخلف به منظ��ور ايجاد انگيزه 
براي گزارش تخلف اصول اساسي براي استفاده از 

ظرفيت گزارشگران مردمي است. 
     اصلي ترين گزارشگران تخلف

براي اينكه با ميزان تاثيرگذاري استفاده از اين روش 
آشنا شويم، بد نيست كه سراغ برخي تجربه هاي 
بين المللي در اين باره بروي��م. در اين ميان اياالت 
متحده امريكا از جمله كشورهايي است كه سابقه 
زيادي در راستاي استفاده از اين روش براي مقابله 

با فساد دارد. 
انجمن بازرس��ان گواهي ش��ده تخل��ف يك نهاد 
بين المللي مبارزه با فس��اد است. اين نهاد در سال 
۱988 راه اندازي ش��ده اس��ت و 75هزار عضو از 
۱50كش��ور دارد. اين سازمان از س��ال ۱996 تا 
2008 هر دو س��ال يك بار گزارش هايي در مورد 
فس��اد و سوءاس��تفاده در اياالت متحده منتش��ر 
مي كرده اس��ت. گزارش هاي اين س��ازمان داراي 
اعتبار زيادي اس��ت به نحوي كه پارلمان اتحاديه 
اروپا در مقاالت خود به گزارش هاي اين س��ازمان 

رجوع مي كند. 

بر اس��اس گزارش س��ال 20۱3 اين س��ازمان در 
آن ۱388 پرون��ده از 96 كش��ور م��ورد بررس��ي 
قرار گرفته و 43درصد از موارد كش��ف ش��ده در 
خصوص فسادهاي كشف شده و 43درصد مربوط 
به گزارش دهندگان مستقل تخلف است. نظارت 
مديران، حسابرس��ي داخلي و بررس��ي اسناد در 

رتبه هاي بعدي قرار مي گيرد. 
اين گزارش نش��ان مي دهد گزارش هاي مستقل 
مهم ترين ابزار براي مقابله با فساد در اياالت متحده 
و تمام دنيا بوده است. بر اس��اس آمار تفكيكي تر 
كارمندان و مشتريان گروه اصلي گزارش دهندگان 
فساد را تشكيل مي دهد، البته در اين ميان رسانه ها 
نيز س��هم مهمي از گزارشگران فس��اد را به خود 

اختصاص داده اند. 
  نگاهي به مورد خاص اياالت متحده

البته اين مس��ئله بدون ايجاد يك سازوكار قانوني 
الزم امكانپذير نبود. نگاهي به قوانين اياالت متحده 
امريكا نش��ان مي دهد ك��ه در اين كش��ور قوانين 
فراواني براي حمايت از افش��اگران فساد تصويب 
شده است كه حمايت قانوني الزم از آنها را فراهم 

مي كند. 
ساختار كنوني حمايت و تشويق گزارش دهندگان 
تخلف در اياالت متحده حاصل قوانيني اس��ت كه 
در طول ۱00سال نگاش��ته شده و اصالح گرديده 

و همچنين بارها توس��ط فدرال مورد تفسير واقع 
شده است. 

اولين قانون حمايت از گزارش دهندگان تخلف در 
سال ۱778 و با عنوان قانون حمايت از افشاگران 
در سال ۱778 به تصويب رسيده است. اين قانون 
در پي افش��اگري دو نفر از اعضاي نيروي دريايي 
امريكا و اخراج آنها به تصويب رس��يد. بر اس��اس 
اين قانون تمامي نظاميان موظف شدند در صورت 
مشاهده هر گونه اعمال خالف قانون توسط افسران 
يا هر شخص ديگري مراتب را به كنگره يا مقامات 
مربوطه گزارش دهن��د و دولت موظف اس��ت از 

افشاگران حمايت قانوني كند. 
اولين قانون تش��ويق افش��اگران در سال ۱863 و 
جنگ هاي داخلي اياالت متحده به تصويب رسيد. 
از آن زمان تاكنون قوانين مختلفي چه در س��طح 
فدرال و چه در سطح دولتي به تصويب رسيده كه 

هنوز واجب االجراست. 
  در ايران چه اقداماتي انجام شده است؟

در ايران نيز حركت هاي خوبي در اين خصوص آغاز 
شده است. دي ماه س��ال گذشته ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي، در طرحي ۱4ماده اي 
پيشنهاد ايجاد يك سامانه مردمي براي گزارشگري 
فساد در سطوح مختلف را به هيئت دولت ارائه كرد 
كه طبق آن، بايد گزارش هاي ارسال شده توسط 
مردم، بعد از صحت س��نجي طي يك هفته پاسخ 
داده شود. طبق اين پيشنهاد، تأمين امنيت جاني، 
مالي و شغلي گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه 
با مفاسد بوده است. هرچند خبري از پاداش براي 

سوت زنان فساد در اين طرح نيست. 
در فروردين س��ال جاري نيز جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي طرحي را تهيه و تدوين 
كردند كه در جهت مبارزه با فس��اد و پيش��گيري 
از آن، مش��وق هايي از جمله پرداخت 20درصد از 
جزاي نقدي وصول شده را به افش��اكنندگان در 
نظر گرفتن��د كه البته مثل بس��ياري از طرح هاي 
مهم و ب��اارزش همچنان در اولوي��ت مجلس قرار 
ندارد و معلوم نيس��ت چه زماني به آن رسيدگي 

خواهد شد. 
آيت اهلل رئيسي رياست قوه قضائيه هم در خرداد 
ماه سال جاري در ديدار با دانشجويان با اشاره به 
اينكه مردم بهترين ناظران عليه فساد هستند، 
گفت: هر جا به مردم اعتماد كرديم و مردم را به 
ميدان آورديم، موفق ش��ديم، لذا از گزارش��ات 
مردمي پيرامون فساد حمايت مي كنيم و كساني 
را كه خبر از فس��اد دهن��د، مورد تش��ويق قرار 
مي دهيم. ما اين موض��وع را به  صورت قانونمند 
دنب��ال مي كنيم تا س��ازوكار آن فراهم ش��ود و 
افراد خبردهنده از فساد به جاي تحت فشار قرار 

گرفتن تشويق شوند. 
بايد منتظ��ر ماند و ديد وعده رئي��س محترم قوه 
قضائيه و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در 
تصويب و اجراي قانوني طرح »حمايت و صيانت 
از كاشفان و گزارشگران فس��اد« براي پشتيباني 
و تشويق هش��داردهندگان خطا و افشاكنندگان 
فس��اد چه زماني اجرايي مي ش��ود. به طور حتم 
استفاده از اين ظرفيت مهم مي تواند كمك بسزايي 

درباره مبارزه با فساد كند.

نگاهی به ظرفيت عظيمی كه مغفول مانده است

گزارشگری افشای فساد را قانونی كنید

نزديك 16م�اه از خ�روج يك جانبه  اي�االت متح�ده امريكا 
از توافقنام�ه هس�ته اي مي گ�ذرد و از آن زم�ان تاكن�ون 
طرف ايراني بارها به س�ه كش�ور فرانس�ه، آلمان و انگليس 
زمان داده اس�ت ت�ا بتوانن�د منافع اي�ران را تأمي�ن كنند. 
از همان روز نخستي كه دونالد ترامپ رسماً خروج امريكا از برجام 
را اعالم كرد حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان در سخنراني 
خود مهلت كوتاه كمتر از يك ماهه را براي اروپايي ها در نظر گرفت 
تا اين سه كش��ور اقدامات عملي خود را براي تأمين منافع ايران 
اجرايي كنند. اروپايي ها بع��د از نقض عهد اياالت متحده بارها در 
قالب موضع گيري هاي رسمي مدعي شده اند با به كارگيري برخي 
سياست ها تالش خواهند كرد اثرات خروج امريكا را جبران و كانال 
تجارت با ايران را حفظ كنند، اما بيانيه هاي طرف هاي اروپايي در 
حد حرف باقي ماند و اقدامات »ويتريني« كه تاكنون انجام داده اند 

نيز عماًل گرهي از مشكالت گسترده ايران باز نكرده است. 
وعده هاي پرطمطراق اروپا در ارديبهشت و خرداد ماه سال گذشته 
آرام آرام جاي خ��ود را به وعده هاي ك��م ارزش داد و بعد از اينكه 
اروپايي ها اطمينان كامل پيدا كردند كه طرف ايراني عماًل اراده اي 
براي مقابله فعال و هم سطح با نقض تعهدات توسط امريكا- اروپا 
ندارد در اواخر سال گذش��ته اين وعده را مطرح كردند كه ضمن 
خريد نفت از ايران و پرداخت پول آن، تبادالت بانكي را نيز برقرار 
كرده و از طريق راه اندازي س��ازوكار مالي اقالم مورد نياز تهران را 
تأمين كنند و نام چنين وعده جديدي را اينس��تكس گذاشتند؛ 

وعده ای كه حتي به مرز عملياتي شدن نيز نرسيده است. 
  120روز از فرصت قابل تأمل ايران گذشت

در اواخر هفته اي كه گذش��ت ايران آغاز گام س��وم براي كاهش 
تعهدات برجامي خود را رس��ماً اعالم كرد آن هم در شرايطي كه 
اروپا كمترين توجهي به دو گام نخس��ت ايران كه با فرصت قابل 

تأمل ۱20روزه همراه بود، نداشت. 
در ۱8ارديبهشت ماه امسال و در سالگرد خروج امريكا از برجام، 
شوراي عالي امنيت ملي با انتشار بيانيه اي خطاب به ۱+4 از تعليق 
اجراي برخي تعهدات در برجام خبر داد و در همين رابطه اعالم 
كرد كه در راس��تاي صيانت از امنيت و منافع ملي مردم ايران و 
در اعمال حقوق خود مندرج در بند ه��اي 26 و 36 برجام اولين 
گام كاهش تعهدات برجامي خ��ود را برمي دارد. طرف ايراني در 
گام نخس��ت، خود را متعهد به رعايت محدوديت هاي مربوط به 
نگهداري ذخاير اورانيوم غني شده و ذخاير آب سنگين ندانست 
و از همان تاريخ به كشور هاي باقي مانده در برجام 60روز فرصت 

داد تا به تعهدات خود در حوزه هاي بانك��ي و نفتي عمل كنند. 
روند اقدامات اروپا در مدت زمان ضرب االجل 60روزه اثبات كرد 
كه فرانس��ه، آلمان و انگليس عماًل اراده اي براي اجرايي كردن 
تعه��دات برجامي خود ندارن��د و به همين دلي��ل ايران دومين 
گام خود را ۱6تيرماه اعالم و عنوان كرد كه به سقف غني سازي 
3/47درصدي مشخص  ش��ده در برجام پايبند نخواهد بود و به 
دليل بدعهدي اروپا اين بخش از برجام را نيز به كاهش تعهدات 

خود اضافه خواهد كرد. 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز گزارش داد كه ايران همچنان 
به اطالع رس��اني به آژانس در خصوص موجودي آب سنگين در 
 HWPP ايران و توليد آب سنگين در كارخانه توليد آب سنگين
ادامه می دهد و به آژانس اجازه داده اس��ت ك��ه بر ميزان ذخاير 
 HWPP آب سنگين ايران و مقدار آب سنگين توليد شده در
نظارت كند. تا 28مرداد، آژانس راستي آزمايي كرده و تأييد شد 
كه مقدار آب سنگين توليد شده و مقدار در حال استفاده در اين 

كارخانه ۱25/5متريك تن است. 
  هويج 15ميليارد دالري

ابوالفضل حس��ن بيگي در خصوص تصميم ايران براي برداشتن 
گام سوم كاهش و تعهدات برجامي گفت: اروپا و امريكا نتوانستند 
منافع جمه��وري اس��المي را در برجام تأمين كنن��د، به خاطر 
زورگويي هاي ترامپ، برجام با مشكالت جدي مواجه شده است 

و جمهوري اسالمي طبق همين معاهده مجاز به كاهش تعهدات 
برجامي خود اس��ت.  عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس كاهش تعهدات برجامي جمهوري اس��المي را 
پاسخي به زمان كشي و فرصت كشي اروپا و امريكا خواند و اظهار 
داشت: قطعاً جمهوري اسالمي گام سوم كاهش تعهدات برجامي 
را برخواهد داش��ت. اروپا از تقويت بنيه دفاعي و بنيه اقتصادي 
ايران نگران است، لذا تالش مي كند با فرصت كشي مانع پيشرفت 
ايران ش��ود، اجراي گام س��وم كاهش تعهدات برجامي در واقع 

مقاومتي فعال و اجراي استراتژي فشار متقابل است. 
حسن بيگي ادامه داد: اين بار نيز اروپا تالش دارد تا هويج ۱5ميليارد 
دالري را به جمهوري اسالمي نشان دهد اما دولت ايران هيچ گونه 
سقفی را براي فروش نفت و مبادالت بانكي نمي پذيرد و بايد همه 
مبالغ حاصل از فروش نفت ايران چه به صورت نقد و چه به صورت 
نسيه به كشور بازگردد در غير اين صورت جمهوري اسالمي گام 
سوم كاهش تعهدات برجامي را برخواهد داشت. مجتبي ذوالنوري 
رئيس كميس��يون امنيت و سياس��ت خارجي مجل��س ملي نيز 
گام های سوم و چهارم كاهش تعهدات ايران را مبني بر تجديدنظر 
در همكاري با آژانس دانست و سناريوهاي احتمالي ايران را ناظر 
بر نسل جديد س��انتريفيوژهاي نطنز، بازگرداندن رآكتور اراك و 

افزايش درصد غني سازي عنوان كرد. 
وي با بي��ان اينك��ه در مي��ان اروپايي ه��ا اراده اي ب��راي انجام 

تعهدات ش��ان در مقابل برجام وجود ندارد، گفت: اروپايي ها هر 
كاري ك��ه بخواهند در اين زمين��ه انجام دهند باي��د هزينه آن 
را پرداخت كنند، ولي موضوع اين اس��ت ك��ه آنها نمي خواهند 

هزينه اي را در اين زمينه بپردازند. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه يكي از تصميمات احتمالي تهران 
در اين زمينه مي تواند استفاده از نسل جديد سانتريفيوژها در نطنز 
باشد، افزود: يكي ديگر از اقدامات احتمالي، عمليات بازگرداندن 
رآكتور 40مگاواتي آب سنگين اراك است و اين احتمال نيز وجود 
دارد كه ايران به سمت افزايش درصد غني س��ازي برود. محدود 
كردن ميزان دسترسي بازرسان آژانس به تاسيسات هسته اي ايران 
و محدود كردن ارتباطات ايران با اين نهاد بين المللي نيز مي تواند 
يكي از تصميمات احتمالي تهران در گام سوم باشد. ذوالنوري در 
پايان صحبت هاي خود تصريح كرد: پيشنهادات مالي مطرح شده 
از سوي اروپايي ها تاكنون نتوانس��ته خواسته هاي ايران را تأمين 
كند و تهران تأكيد دارد كه اروپايي ها بايد به تعهدات خود در برابر 

برجام هر چه زودتر عمل كنند. 
  افكار عمومي منتظر گام هاي اساسي تر بود

حش��مت اهلل فالحت پيش��ه عض��و كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي نيز گفت: جمهوري اس��المي سعي كرد گام 
سوم را به  گونه اي بردارد كه تحريك  برانگيز نباشد و به عبارتي 
مالحظات ديپلماتيك را در اين گام لحاظ كرد. به طور طبيعي 
پيش��نهادي كه فرانس��وي ها براي رس��يدن به يك سازوكار 
مذاكرات ارائه كردند در گام سومي كه ايران برداشت تاثير گذار 
بود، ولي افكار عمومي در ايران منتظر برداشته شدن يك گام 

اساسي تر در اين برهه زماني بود. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس افزود: 
مي توانستيم در گام س��وم از ظرفيت هايي كه در NPT داشتيم 
استفاده كنيم كه اين كار صورت نگرفت، چون به اعتقاد بنده نبايد 
بيش از اين زمان را هدر داد چون االن بازي به ضرر ايران در حال 
چرخش اس��ت. به اعتقاد بنده بايد در گام چهارم از ظرفيت هاي 

خود در قالب NPT استفاده و آنها را فعال كنيم. 
   گام سوم بعد از دو گام نااميدكننده

همانطور كه اش��اره شد بس��ياري از دلس��وزان و كارشناسان 
معتقدند گام سوم بايد موارد اساسي تري را شامل مي شد تا بتواند 
محاسبات ش��كل گرفته اروپا را كه بر مبناي تفكر دولت است 
تغيير دهد و آنها را به اين باور برس��اند كه طرف ايرانی اراده اي 

جدي و نه شعاري براي تغيير رويكرد خود دارد.

تأمين منافع ايران در برجام، شايد هيچ وقت!
تالش براي زنده نگه داشتن برجام به هر قيمتي رويكرد اروپا را تغيير نداد
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