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استاد حوزه علميه:

مسئوالن بايد پاسخگو باشند نه پرسشگر
اس�تاد حوزه علمي�ه تصريح ك�رد كه گراني ه�اي اخير ن�ه تنها 
ارتباطي به تحريم ه�ا ندارد بلكه ب�ه ضعف مديري�ت اقتصادي، 
ضعف نظارت اجتماعي و ضع�ف نظارت بر بازار مربوط مي ش�ود. 
به گزارش رسا، حجت االسالم ناصر رفيعي طي سخناني درباره مفاسد 
اقتصادي اظهار داشت: مفاسد اقتصادي در طول تاريخ و در حكومت هاي 
مختلف وجود داشته است، در زمان حضرت علي)ع( هم اختالس مي شد 
و خطايي از سوي فرمانداراِن حضرت صورت مي گرفت. منذر بن جارود 
كه از فرمانداران حضرت اميرالمؤمنين)ع( بود، چندهزار درهم اختالس و 
حضرت او را انفصال از خدمت كرد. وي با ابراز تأسف از گراني هاي موجود 
در كشور گفت: گراني ها زياد شده است، به طوري كه مردم نمي توانند 
خريد كنند و قيمت ها به صورت لحظه اي تغيير مي كند و اين گراني هاي 
اخير نه تنها ارتباطي به تحريم ها ندارد بلكه به ضعف مديريت اقتصادي، 
ضعف نظارت اجتماعي و ضعف نظارت بر بازار برمي گردد.  استاد حوزه 
علميه به نقش فقدان نظارت در گراني هاي اخير پرداخت و تصريح كرد: 
بس��ياري از مواد غذايي و كاالهاي بازار از جمله مرغ، تخم رغ، ماست و 
غيره در داخل كشور توليد مي شود، اما با فقدان نظارت، قيمت ها رو به 
افزايش است؛ دولت بايد در اين زمينه ورود كرده و به عنوان مثال، براي 
فالن جنس قيمت ثابتي را مشخص و اعالم كند. وي با اشاره به فرمايش 
رهبر معظم انقالب خطاب به مس��ئوالن افزود: گاه��ي جاي مدعي با 
پاسخگو تغيير مي كند و خود مسئوالن اقتصادي هم پرسشگر مي شوند 
كه چرا مشكالت اقتصادي به وجود آمده است، اين در صورتي است كه 

مسئوالن بايد پاسخگوي داليل گراني ها باشند، نه پرسشگر.

---------------------------------------------------

: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس

 وزارت امور خارجه 
بايد پاسخ قاطعانه اي به اتحاديه اروپا بدهد

عضو كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس گفت: 
بياني�ه اتحاديه اروپا در رابطه با مس�ائل داخلي كش�ورمان نقض 
قواني�ن بين المل�ي اس�ت، ل�ذا وزارت خارج�ه نباي�د منفعالنه 
عم�ل كن�د و باي�د پاس�خ قاطعانه اي ب�ه اي�ن كش�ورها بدهد. 
ابراهيم رضايي در گفت وگو با خانه ملت، به بيانيه مداخله جويانه اتحاديه 
اروپا در خصوص مس��ائل جمهوري اس��المي اش��اره كرد و گفت: بيانيه 
اخير اتحاديه اروپا در رابطه با مس��ائل و امورات داخلي كشورمان خالف 
حقوق بين الملل بوده است، پس وزارت امور خارجه كشورمان بايد پاسخ 
قاطعانه اي نسبت به اين اقدام داشته باشد. وزارت امور خارجه بايد سفراي 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا را احضار كند و تذكرات جدي به آنها داده 
شود تا اينكه ديگر نتوانند در مسائل و امورات داخلي كشورمان اقدامات و 
اظهارات مداخله جويانه اي داشته باشند.  نماينده مردم دشتستان اظهار 
كرد: غربي ها نمي توانند به بهانه هاي واهي در امورات داخلي كش��ورمان 
دخالت كنند و اين مسئله را تحت هيچ شرايطي نمي پذيريم، بنابراين وقتي 
دستگاه ديپلماسي ما در مسائل گوناگون منفعالنه عمل كند اين كشورها 
وقيح تر مي شوند، ضمناً غربي ها بدانند مجلس يازدهم با تفكرات انقالبي 

خود ديگر اجازه نخواهد داد اروپايي ها گستاخ تر شوند. 
---------------------------------------------------

رئيس كميسيون شوراها:  
شاخص هاي كانديداتوري رياست جمهوري

مشخص نشده است 
انتخاب�ات  در  مي توانن�د  ك�ه  اف�رادي  ش�اخص هاي 
رياس�ت جمه�وري ش�ركت كنن�د، هن�وز مش�خص نش�ده 
و نماين�دگان ب�ه دنب�ال تعيي�ن اي�ن ش�اخص ها هس�تند.

محمدصالح جوكار، رئيس كميسيون شورا ها و امور داخلي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بررسي طرح اصالح 
قانون انتخابات رياست جمهوري در اين كميسيون گفت: با توجه به اينكه 
در هر دوره از انتخابات رياس��ت جمهوري شاهد وجود اشكاالتي در قانون 
بوده ايم، جمعي از نمايندگان تصميم گرفتند طرحي را براي رفع اين ايرادات 
تدوين كنند. در انتخابات رياست جمهوري ادوار گذشته شاهد حضور افراد 
متعددي بوديم كه كانديداي رياست جمهوري بودند در حالي كه شايستگي 
الزم را نداشتند. يكي از داليل تعدد كانديدا ها خأل قانوني است كه در اين 
زمينه وجود دارد.  وي با بيان اينكه در قانون انتخابات رياس��ت جمهوري 
مباحث تعيين شرايط داوطلبان به طور كلي مطرح شده است، تصريح كرد: 
ش��اخص هاي افرادي كه مي توانند در انتخابات رياست جمهوري شركت 
كنند، هنوز مشخص نشده اس��ت و نمايندگان در مجلس به دنبال تعيين 
اين شاخص ها هستند.  وي ادامه داد: در طرح تدوين شده، مصداق رجال 
سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن تعيين خواهد شد، به طور نمونه در قانون 
انتخابات فعلي براي فردي كه مي خواهد كانديداي رياست جمهوري شود 
سابقه اجرايي در نظر گرفته نشده است.  جوكار ادامه داد: در طرح جديد ذكر 
شده فردي مي تواند كانديداي رياست جمهوري شود كه سابقه رياست قوه، 
معاون رئيس قوه، نمايندگي مجلس، وزير، استاندار يا شهردار كالنشهر را در 
كارنامه خود داشته باشد.  وي با اشاره به تعيين شرايط سني براي داوطلبان 
انتخابات رياست جمهوري گفت: آن طوري كه در كميسيون تصويب شد 

سن كانديدا ها بايد حداقل ۴۵ و حداكثر ۷۰ سال باشد. 
 ---------------------------------------------------

معاون امنيتي وزير كشور:

با برهم زنندگان روابط ايران و تركيه 
مماشات نمي كنيم

معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور با بيان اينكه نيازمند تقويت 
هم�كاري و مش�اركت براي مب�ارزه با هم�ه عوامل بره�م زننده 
نظ�م و امنيت در ج�دار مرز مش�ترك اي�ران و تركيه هس�تيم، 
گفت: اي�ران در مقابل�ه با عوامل تروريس�ت منطقه ك�ه درصدد 
برهم زدن روابط دوس�تانه دو كشور هس�تند، مماشات نمي كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، »حسين ذوالفقاري« در 
تماس تلفني با »محترم اينجه« قائم  مقام وزارت كشور جمهوري تركيه 
در خصوص آخرين تحوالت منطقه گفت وگو كرد. وي در اين گفت  وگو 
با بيان اينكه همكاري ه��اي نزديك ايران و تركيه مانع سوءاس��تفاده 
تروريست ها و برهم زنندگان نظم و آرامش دو كشور خواهد شد، عنوان 
كرد: اقتدار امنيتي و نظامي جمهوري اسالمي ايران پيام روشني است 
براي همه جنايتكاران كه عليه امنيت و منافع دو كشور اقدام مي كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه جمهوري اس��المي اي��ران در پايش نقاط مرزي 
مش��ترك و مقابله با عوامل تروريس��ت منطقه كه درصدد برهم زدن 
روابط دوستانه دو كشور هستند، مماش��ات نمي كند، افزود: به كشور 
دوست و برادر تركيه اطمينان مي دهيم كه در مبارزه با تروريسم، جرائم 

سازمان يافته، قاچاق سالح و مهمات و قاچاق انسان جدي هستيم. 
قائم مق��ام وزارت كش��ور جمهوري تركي��ه نيز در اي��ن گفت  وگوي 
تلفني با تش��كر از عمليات نظامي اخير جمهوري اسالمي ايران عليه 
مواضع گروهك هاي تروريس��تی عنوان كرد: اميدوارم با تداوم چنين 
عمليات هايي هدف دولت هاي متخاصم در بي ثبات س��ازي منطقه و 
از بين بردن ارتباط دو كشور با استفاده ابزاري از گروهك هاي معاند و 
تروريست خنثي شود. وي با تشكر مجدد از قاطعيت جمهوري اسالمي 
ايران در مبارزه با عوامل تروريسم و برهم زننده نظم و امنيت دو كشور، 
وعده داد كه موضوع برقراري پروازهاي بين دو كشور را در جلسه شوراي 

ملي بهداشت تركيه مطرح و پيگيري كند.

مگر در جنگ بوديد كه صلح كرديد؟
روزنامه كيهان در يادداشتي به قلم حسين 
شريعتمداري درباره تعريف و تمجيدهاي 
ترامپ از عادي سازي روابط امارات و بحرين 
با اسرائيل نوشت: »تغيير روند تاريخ«! »طليعه روز نويني در خاورميانه«! 
و باالخره »صلح پس از دهه ها جدايي«! درحالي با آب و تاب از س��وي 
رئيس جمهور امريكا مطرح شده كه اساساً ميان امارات و بحرين و برخي 
ديگر از به اصطالح كشورهاي عربي كه قرار اس��ت به اين چرخه وارد 
شوند، نه فقط با رژيم صهيونيستي كمترين تقابل و درگيري نبوده است 
بلكه دولت هاي حاكم بر اين كشورها طي چند دهه گذشته نقشي بيشتر 
از نوكران حلقه به گوش امريكا و حاميان تمام قد رژيم صهيونيس��تي 
نداش��ته اند،از اين رو دونالد رامپ در حالي با افتخار از برقراري صلح و 
روابط دوستانه ميان اين كشورها با رژيم جعلي اسرائيل سخن مي گويد 
كه آنها هرگز با هم دشمني نداشته و از يكديگر جدا نبوده اند كه حاال 
بخواهند روابط دوس��تانه و صلح آميز داشته باش��ند!... ديروز روزنامه 
صهيونيس��تي  ها آرتص خطاب به نتانياهو نوش��ت: مگر ما با امارات و 
بحرين و عربستان و... در جنگ بوديم كه از توافق اخير با عنوان توافق 
صلح و عادي  سازي روابط ياد مي كنيد؟! و شبكه اسرائيلي »كان« اعالم 
كرد كه ما ده ها سال است با كش��ورهاي عربي روابط دوستانه داريم. 
رئيس  سابق موساد هم گفت ۵۰سال است كه با بحرين رابطه داريم و با 
تعجب پرس��يد نتانياهو و ترامپ از كدام توافقنامه صلح و عادي  سازي 

روابط سخن مي گويند؟!
---------------------------------------------------

پيش بيني سرخوردگي
 براي امارات و بحرين

روزنامه اعتماد در يادداشتي نوشت: نبايد 
فراموش كرد كه اس��رائيل از يك س��و با 
ادعاي خطر ايران،  پيمان هاي عادي سازي 
با كشور هاي عربي خليج فارس مي بندد و از سوي ديگر درون اسرائيل 
براي به دست آوردن آراي تندرو هاي  راست گراي مذهبي، مجبور است 
شعار ضميمه كردن سرزمين هاي بيشتر فلسطيني را مطرح كند. اينها 
تناقض هايي است كه  باعث مي شود عمال از همين امروز مشخص باشد 
كه وعده توقف ضميمه كردن س��رزمين هاي فلسطيني، سرابي بيش 
نيست، چراكه  نتانياهو بيشتر به آراي يهوديان تندرو نياز دارد تا آراي 
حاكمان كش��ور هاي عربي جنوب خليج فارس. حتي در همين توافق 
امضا  شده هم مشخص شد كه نتانياهو بر اساس قوانين اساسي مصوب 
كنست اسرائيل حق امضاي توافقنامه بدون حضور وزير  خارجه اش را  
نداشته است. اين تضاد هاي منافع و تناقض ها بسيار زياد هستند و نشان 
مي دهند كه هدف اس��رائيل و امريكا از امضاي اي��ن  توافق يك اقدام 
تبليغاتي اس��ت تا اقدامي براي صلح در منطقه يا تأمين منافع اعراب. 
طبع اسرائيل اين است كه به تعهداتش عمل  نكند. در توافق اسلو هم 
همين كار را با فلسطيني ها كرد. قطعاً در ادامه اجراي اين موافقتنامه 
امارات و بحرين دچار  سرخوردگي هايي خواهند شد و پشيماني هايي 

پيش مي آيد. 
---------------------------------------------------

فريب لبخند دموكرات ها
روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
نوشت: بر اساس تحليل اخير بايدن، 
ترامپ با تكروي هاي خ��ود در قبال 
ايران و خروج يكجانبه از برجام، انزواي واشنگتن در نظام بين الملل را 
رقم  زده اس��ت اما ج��ان كالم بايدن آنجاس��ت كه تصري��ح مي كند: 
»استراتژي فشار حداكثري ترامپ عليه ايران« بايد با »استراتژي فشار 

هوشمند دموكرات ها« جايگزين شود. 
ش��ايد بزك كنندگان داراي شناس��نامه ايراني نامزد حزب دموكرات 
امريكا و كس��اني كه »امريكاي ترامپ« را »امريكاي بد« و »امريكاي 
اوباما و بايدن« را »امريكاي خوب« مي دانستند، هرگز تصور نمي كردند 
بايدن تا اين اندازه فوري و صريح، چارچوب استراتژيك خود براي تقابل 
با ايران را اعالم كند... بديهي اس��ت اگر از اكنون رصد هوشمندانه اي 
درباره بازي دولت بعدي امريكا ]اگر بايدن پيروز شود[ صورت نگيرد و 
دستگاه ديپلماسي ما بار ديگر »فريب لبخند دموكرا ت ها« را بخورد، 

جبران اين مسئله هرگز آسان نخواهد بود. 
---------------------------------------------------

شوراهاي بي نظارت و رها شده
روزنامه رسالت در يادداشتي با اشاره 
به ضع��ف مجلس در انج��ام وظيفه 
قانوني خود براي نظارت بر شوراهاي 
شهر و روستا نوشت: بررسي نتايج كار شوراها از اسفند ماه سال۷۷ كه 
اولين انتخابات شوراها برگزار شد تا اين تاريخ كه پنجمين دوره خود 
را طي مي كند، بيانگر اين واقعيت اس��ت كه سازوكار پيش بيني شده 
براي هر دو بخ��ش كار يعني نظارت بر انتخابات ش��وراها و نظارت بر 
عملكرد آنها فاقد كارايي الزم بوده است و اين مسئله سبب شده تا در 
بسياري از موارد از سوي شوراهاي مذكور شاهد بروز تخلفات، جرائم و 
ناهنجاري هايي باش��يم ك��ه در واقع اين تش��كيالت ب��ه نوعي براي 
پيش��گيري از بروز آنها ايجاد شده اند. با اين حس��اب به نظر مي رسد، 
هم اكنون در پاره اي از موارد وضعيت شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
در شرايطي قرار دارد كه چنانچه در اسرع وقت تدابير الزم براي رفع 
نواقص قانوني و اصالح وظايف و حدود اختيارات آنها انديشيده نشود، 
عملكرد و نتايج كارشان مي تواند به يك بحران براي كشور تبديل شود. 
انتخاب ش��هرداران و دهي��اران فاقدصالحي��ت يا ناكارآم��د، وقوع 
اختالس هاي متعدد توسط اعضاي برخي از شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا، ايجاد و استفاده از رانت هاي انحصاري، بروز برخي تخلفات در 
موضوعاتي مثل انجام پروژه هاي عمراني غيركارشناسي و فاقد كيفيت 
به خصوص در روستاها، تباني با پيمانكاران و سوءاستفاده از پروژه هاي 
شهري و روستايي، سوءاستفاده از درآمدهايي مانند عوارض شهري و 
روستايي و امثال آن، از جمله مواردي هستند كه هرازگاهي اخبار آن 
در رسانه ها منتشر مي ش��ود. همچنين پيدايش ثروتمندان نوظهور 
شهري و حتي روستايي كه معموالً با سوءاستفاده از موقعيت شوراها 
براي واگذاري زمين هاي ملي، دولتي، موقوفه و انفال در قبال دريافت 
رشوه يا مشاركت در ساخت و ساز يا صدور مجوز غيرقانوني براي انتقال 
انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به مناطق غيرمجاز و خارج از محدوده، 
براي خود مال و اموال نامشروع كسب نموده اند، نمونه ای ديگر از مسائل 
و مشكالتي است كه همگي ناشي از خألهاي قانوني و ضعف نظارت در 

اين بخش است. 

88498443سرويس  سياسي

شطرنج ايران و امريكا 
در زمين تحريم هاي تسليحاتي

آيا اين هفته مي توان انتظار اتفاق خاصي در صحنه سياست خارجي ايران داشت؟

مهم ترين موضوعي كه شايد در هفته جاری 
فضاي سياسي ايران را تحت تأثير قرار  دهد، 
ادعاي برگش�ت مكانيسم ماش�ه از سوي 
امريكاست. به رغم اينكه تاكنون اين ادعا 
به دليل اعالم رس�مي خروج اين كشور از 
برجام مورد پذيرش شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد قرار نگرفته ام�ا دولت ترامپ با 
تمام ق�درت در حال تالش براي بازگش�ت 
تحريم هاس�ت، در طرف مقابل روحاني نيز 
پيش�اپيش در خصوص شكست امريكا در 
بازگش�ت تحريم ها اعالم پي�روزي كرده و 
از دس�تاورد بزرگ ملت اي�ران در روزهاي 
شنبه و يك شنبه سخن گفته است. در اين 
ميان برخي نيز از ضرورت واكنش مناسب 
در مقابل اقدامات امريكا س�خن گفته اند، 
به عنوان مث�ال برخي نماين�دگان مجلس 
ش�وراي اس�المي از ضرورت خروج ايران 
از برجام س�خن گفته اند و حتي از تصويب 
ي�ك ط�رح س�ه فوريتي در صح�ن علني 
مجلس ش�وراي اس�المي خبر داده اند، در 
مقابل عده اي نيز به خصوص در وزارت امور 
خارجه ش�رايط بعد از پايان مهلت اعالمي 
امريكايي ها را كاماًل ع�ادي عنوان و بر اين 
مسئله تصريح كرده اند كه نياز به هيچ گونه 
اقدام خاص�ي براي مقابله با ش�رايط فعلي 
نيست. توئيت محمدجواد ظريف در اين باره 
روشن ترين موضع گيري با چنين مختصاتي 
است اما هنوز هم سؤاالت جدي در خصوص 
رويداده�ا و مختص�ات آنها وج�ود دارد. 

شايد س��ؤال اول درباره بازگش��ت تحريم ها 
اين باش��د كه واقعاً بازگش��ت تحريم ها حتي 
تحريم هاي اقتصادي س��ازمان ملل مي تواند 
تأثير خاصي بر ش��رايط فعلي اقتص��اد ايران 

داشته باشد؟
واقعيت اين است كه تحريم هاي شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد كمترين تأثيرگذاري را در 
حوزه اقتصادي و به خصوص فروش و صادرات 

نفت ايران داشته است. 
اساساً فشارهاي اصلي اقتصادي به ايران زماني 

ش��دت يافت كه تحريم هاي ثانوي��ه امريكا و 
اتحاديه اروپا عليه ص��ادرات نفت و مبادالت 
ايراني وضع ش��دند، البته برخي صاحبنظران 
معتقد بودند اين تحريم ها زمينه س��از اصلي 
وضع چني��ن تحريم هاي��ي بودند ام��ا بعد از 
بازگشت يكجانبه تحريم هاي اقتصادي از سوي 
دولت ترامپ و تأثير آن بر ش��رايط اقتصادي 
كشور روشن ش��د كه اين تأثير به هيچ عنوان 
جدي نبوده و ماجراي اصلي اقتدار امريكا در 
نظام تسويه حس��اب بين المللي بر اساس دالر 
است كه چنين هزينه سنگيني را به ايران وارد 
كرده اس��ت، از اين رو بازگشت تحريم ها هيچ 
اثر اقتصادي خاصي نمي تواند داش��ته باشد. 
مهم ترين تأثير غيراقتصادي اين تحريم ها كه 
مورد توجه جمهوري اسالمي ايران هم است، 
بازگش��ت محدوديت فروش تسليحات است. 
ممنوعيت فروش تسليحات براي اولين بار در 
قطعنامه1۷۴۷ ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد وضع ش��د و در قطعنامه سال1921 به 

شدت تشديد شد. 
با توجه ب��ه موضع گيري كش��ورهاي چين و 
روسيه و عدم همراهي س��اير كشورها بعيد به 
نظر مي رس��د بازگش��ت تحريم هاي فوق در 
صورت اراده اين كشورها بتواند تأثيري واقعي 
بر فروش سالح به ايران داشته باشد يا اساساً 
بتواند تغييري در رويه هاي بعدي ايجاد كند. 

  فرم�ان اجراي�ي خري�داري نخواهد 
داشت

مهم تري��ن تالش امري��كا براي اقناع س��ازي 
س��ازمان ملل به احتمال زي��اد تحريم ثانويه 
فروش��ندگان س��الح به ايران خواهد بود كه 
تحت يك فرم��ان اجراي��ي از س��وي دونالد 
ترامپ امضا خواهد ش��د. اين فرمان به وزارت 
خزانه داري امريكا اين اجازه را خواهد داد كه 
تمام فروش��ندگان س��الح به ايران در ليست 

تحريم هاي ثانويه امريكا قرار بگيرند. 
به اي��ن ترتيب هر ش��ركتي كه ب��ا مجموعه 
فروش سالح با ايران همكاري كند در ليست 
تحريم هاي امريكا قرار خواهد گرفت، البته با 
توجه به موضع گيري صريح روسيه و چين در 

اين باره به نظر مي رسد اقدام مؤثري از طرف 
آنها در خصوص عدم همكاري با ايران صورت 
نگيرد، به خصوص آنكه هر كشور اعالم كرده 
در همكاري با ايران تنها مقررات بين المللي را 

در نظر خواهد گرفت. 
اروپايي ها نيز به رغم عدم هم��كاري با امريكا 
درباره بازگش��ت تحريم ها از طريق ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد اعالم كرده اند تا 
س��ال 2۰23 هيچ گونه همكاري تسليحاتي 
با ايران نخواهند داش��ت. دليل آن هم تحريم 
يكجانبه اي است كه از سوي اتحاديه اروپا در 
س��ال 2۰۰۷ به صورت يكجانب��ه عليه ايران 
وضع شده كه تا سه سال ديگر هم ادامه خواهد 

يافت. 
در كنار اين اروپايي ها اعالم كرده اند همچنان 
منتقد فعاليت هاي منطقه اي ايران و همچنين 
آزمايش هاي موش��كي باقي خواهن��د ماند، 
كمااينكه وزير خارجه بريتانيا به صراحت اين 
نكته را مطرح كرده كه برج��ام به عنوان يك 
توافق بايد مورد مذاك��ره و ارزيابي مجدد قرار 
بگيرد؛ مسئله اي كه همچنان خط قرمز ايران 
است و به هيچ عنوان به آن تن در نخواهد داد، 
كمااينكه در گذش��ته ايران بارها اعالم كرده 
هرگز حاضر به مذاكره بر سر فعاليت هاي خود 
در منطقه و همچنين برنامه دفاعي و موشكي 

خود نخواهد بود. 
   تهديدي كه هرگز عملي نشده است

در اين ميان يكي از اعض��اي ايراني »ناياك« 
گزين��ه اي را در خص��وص احتمال بازرس��ي 
كش��تي هاي ايران��ي مط��رح ك��رده اس��ت 
ك��ه مي تواند تن��ش را بين اي��ران و امريكا به 
شدت تشديد كند. ريش��ه اين مسئله به اين 
برمي گردد كه امريكايي ها معتقدند براساس 
قطعنامه 2231 ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد مي توان كشتي هاي ايراني را در فضاي 
بين المللي مورد بازرسي قرار داد، از اين رو در 
صورت بازگشت تحريم ها امكان چنين كاري 

نيز وجود خواهد داشت.
اين تهديد يك بار در جريان ارسال فرآورده هاي 
نفتي ايران به ونزوئال تكرار شد و امريكايي ها 

از احتمال مصادره و بازرسي كشتي های ايران 
س��خن گفتند، با اين حال ت��رس از احتمال 
واكنش ج��دي ايران به خص��وص در منطقه 
خليج فارس سبب ش��ده تاكنون امريكايي ها 
از چني��ن اقدامي خودداري كنن��د، از اين رو 
به نظر مي رس��د نگراني از چنين تهديدي نيز 
بي اعتبار باش��د و در ش��رايط فعلي و با وجود 
انتخابات امريكا شاهد چنين اقدامي كه سبب 
گسترش تنش ها شود، نباش��يم، البته در اين 
ميان نيروهاي نظامي ايران بارها آمادگي خود 
را براي مقابله با هر شرارتي در سطح منطقه از 

سوي امريكا اعالم كرده اند. 
   ايران نقشه خود را به جلو مي برد

با جمع بن��دي موارد باال مي ت��وان با صراحت 
گفت كه تحريم هاي تسليحاتي ايران بر اساس 
قطعنامه2231 ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد به طور كامل پايان يافته است و تنها نوع 
تفسير امريكا از اين بند سبب شده امريكايي ها 
به ص��ورت يكجانبه درخواس��ت بازگش��ت 
تحريم ها را داشته باش��ند اما به نظر مي رسد 
مقاومت ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد سبب شده چنين مكانيسمي هرگز 
به مرحله اجرا نرسد و در نهايت با رسيدن موعد 
پايان تحريم هاي تسليحاتي ايران در مهر ماه 

سال جاري بتوان پايان آنها را انتظار كشيد. 
نكته مهم در خصوص پايان يافتن اين تحريم ها 
اين اس��ت كه نبود تحريم هاي بين المللي به 
هيچ وجه شامل تحريم هاي امريكا و اتحاديه 
اروپا نخواهد ش��د. در حقيق��ت امريكايي ها 
با تمام توان ت��الش خواهند كرد به وس��يله 
قانون »كاتس��ا« فروش هر گونه تسليحات به 
ايران را ممنوع كنند، همان گونه كه نماينده 
امريكا در سازمان ملل متحد بارها بر اين نكته 
تأكيد كرده است و فروش هر گونه تسليحات 
به ايران با تحريم ه��اي يكجانبه امريكا مواجه 

خواهد شد. 
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه تحريم هاي 
يكجانبه تسليحاتي اروپا نيز تا سال2۰23 ادامه 

خواهد داشت. 
در حقيقت يكي از مهم ترين استدالل هاي 
كش��ورهاي اروپايي در خصوص عدم رأي 
به بازگشت تحريم هاي تس��ليحاتي ادامه 
يافتن آنها تا س��ال2۰23 بر اساس قوانين 
داخلي اتحاديه اروپاس��ت اما در اينكه آيا 
چنين تحريم هايي مي تواند جلوي همكاري 
ايران با ساير كشورها را بگيرد يا خير، ترديد 
فراوان��ي وج��ود دارد. بر اس��اس گزارش 
آژانس دفاع ملي امريكا، پايان تحريم هاي 
تسليحاتي ايران مي تواند به همكاري هاي 
گسترده اي بين ايران و كشورهاي چين و 

روسيه منجر شود. 
بر اين اساس پايان تحريم هاي تسليحاتي ايران 
مي تواند به درخواس��ت هاي تسليحاتي ايران 
براي خريد تانك هاي ت��ي9۰، جنگنده هاي 
سوخو3۰ و همچنين تسليحات چيني منجر 
ش��ود. چنين مس��ئله اي مي تواند سبب شود 
توان دفاعي اي��ران در مقابل هر گونه فش��ار 
احتمالي به ش��دت افزايش يابد. چين هم از 
جمله نامزده��اي احتمالي در خصوص خريد  
تسليحاتی ايران اس��ت، به گونه اي كه برخي  
توافق ها از فروش  جنگنده هاي جي1۰ چيني 
خبر مي دهند. سياست ايران اما صبر و منطق 
عدم مذاكره با امريكايي هاس��ت؛ نكته اي كه 
بارها و بارها باعث عصبانيت مقامات امريكايي 
شده به گونه اي كه ترامپ را وادار به بيان برخي 

سخنان بي ربط كرده است.

كارش�ناس مس�ائل بين الملل با تأكيد ب�ر اينكه اگ�ر امريكا 
دوباره به برجام و1+5 برگردد، مكانيس�م ماش�ه بس�يار قوي 
فعال مي ش�ود و حتي مي توانن�د برجام ه�اي ۲ و ۳ و ۴ را هم 
از ما مطالبه كنند، بيان داش�ت: خروج ترام�پ از برجام براي 
ما يك امتياز ب�ود و اينكه برخ�ي توصيه مي كردن�د ايران از 
برجام خارج ش�ود، ظرافت هاي كار را هيچ وق�ت نمي ديدند. 

ابوالفضل ظهره وند كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با فارس، 
با بيان اينكه در كوتاه ترين عبارت، خروجي مكانيسم حل اختالف 
را مي توان مكانيسم ماشه ناميد، تصريح كرد: در مسئله مكانيسم 
ماش��ه االن چون امريكايي ها از برجام خارج ش��ده اند، تاكنون دو 
تالش كرده اند كه هر دو تالششان به شكست برخورده است، چون 
به هر دليلي گروه 1+۴ نمي توانند بپذيرند زماني كه امريكايي ها در 

برجام نيستند، خودشان بخواهند اين مكانيسم را فعال كنند. 
ظهره وند با بيان اينكه هيچ وقت شش قطعنامه عليه ما لغو نشده 
بلكه تداوم  آنها لغو شده اس��ت، خاطرنشان كرد: ما در فارسي اين 
عبارت را نداريم و من در هيچ متني چنين واژه اي را نديدم ولي اينها 
آنقدر تيز و شيطان و كالهبردار هستند كه مي توانند واژه جديدي 
توليد كنند كه آن واژه بعدها به هر دادگاهي ه��م برود به ضرر ما 
استفاده شود، براي مثال تداوم لغو تحريم ها نشان مي دهد كه لغو 
تحريم ها  كامل نبوده و فقط تداوم پيدا كرده منوط به اينكه ما به 
تعهداتمان عمل كنيم و اگر مكانيسم ماشه فعال شود، تداوم متوقف 

و لغو مي شود و هم از بين مي رود. 

اين كارشناس مسائل بين الملل 
با اش��اره به اينكه تي��م مذاكره 
هسته اي ما متأس��فانه نتوانسته 
آن را بفهمد و رعايت كند، اظهار 
داشت: فقط در يك نكته شانس 
آورديم و آن حماقت ترامپ براي 
خروج از برجام ب��ود، چون االن 
هر ك��دام از اعضاي گ��روه ۵+1 
عليه ما شكايتي داشته باشند و 
پرونده ما به شوراي امنيت برود، 

رأي گيري مي شود و چين و روسيه هم حق وتو ندارند، بنابراين ما 
با روسيه و چين س��ه رأي مي شويم و سه كش��ور اروپايي و امريكا 
چهار رأي كسب مي كنند. االن كه امريكا از برجام خارج شده، اگر 
پرونده به شوراي امنيت برود و در آنجا همين مسير ادامه پيدا كند، 
3بر3 مساوي مي شويم و بايد در آنجا بنش��ينند و فرآيند ديگري 
را پيش بيني كنند و براي مثال نقش��ي را به رئيس شوراي امنيت 
بدهند. به نظر من كار در آنجا پيچيده است و به همين دليل آقاي 
جو بايدن اين خواب را مي بيند كه اگر برگردد بتواند با يكسري اما 

و اگرها و شرط و شروط وارد 1+۵ شود. 
وي با تأكي��د بر اينكه اگر امري��كا دوباره به برج��ام و1+۵ برگردد، 
مكانيسم ماشه بسيار قوي فعال مي شود و حتي مي توانند برجام هاي 
2 و 3 و ۴ را هم از ما مطالبه كنند، بيان داشت: خروج ترامپ از برجام 
براي ما يك امتياز بود و اينكه برخ��ي توصيه مي كردند كه ايران از 

برجام خارج شود، ظرافت هاي كار را هيچ وقت نمي ديدند. خروج 
از برجام به هيچ عنوان براي ما ميسر نيست و اساساً به نفع مان هم 

نيست، مگر اينكه خودشان برجام را كاماًل اسقاط كنند. 
ظهره وند با تأكيد بر اينكه برجام يك چك برگشتي است و ما نبايد 
اين چك برگش��تي را از دس��ت دهيم، گفت: ما آنچه را كه نبايد 
مي داديم، داده ايم و فقط يك چك برگشتي در دستمان است و اين 
چك را بايد براي بازدارندگي در برابر مطالبات جديد حفظ كنيم. 

اين كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه مكانيسم ماشه با خروج 
ترامپ از برجام در حالت بالتكليفي است، اظهار داشت: در مجموع 
ما نمي توانيم شكايت كنيم، چون اگر شكايت كنيم مكانيسم ماشه 
عليه ما فعال مي ش��ود و به همين خاطر هم است كه ما هيچ وقت 
در برابر بدعهدي اروپايي ها و امريكايي ها ش��كايت نكرده ايم. اين 
اولين اشتباه ما بوده ولي اگر طرف مقابل بخواهد مكانيسم ماشه 
را فعال كند، االن شرايط به گونه اي است كه در نتيجه رأي گيري 

3بر3 مساوي مي شويم. 
وي با تأكيد بر اينكه برجام پيچيده ترين س��ند حقوقي، امنيتي 
و بين المللي اس��ت كه غربي ها پس از جنگ جهاني دوم طراحي 
و توليد كرده ان��د و ما اين را يا متوجه نبوديم ي��ا عمداً پذيرفتيم، 
تصريح كرد: اينكه برخي اميدوار به برگش��تن جو بايدن هستند، 
به اين دليل است كه مكانيسم ماشه دست بايدن مي افتد و در آن 
شرايط اس��ت كه مي توانند مطالبات بعدي را هم از ما بخواهند، 
يعني هم مي توانند ما را به سرعت به ش��وراي امنيت ببرند و هم 

شش قطعنامه را برگردانند.
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