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سياوش فالح پور در مورد پيشروي ارتش سوريه به سمت جنوب 
مي نويس��د: معارضين جنوبي را به عن��وان »قدرتمندترين و 
منسجم ترين نيروي سياسي- نظامي معارض« نشان مي دادند. 
ارتش كه به چند كيلومتريشان رسيد، يكي يكي مخفيانه براي 
مذاكره و فروش اطالعات به روس ها پيشقدم شدند، برخي فرماندهان روزهاي آخر 
به اردن فرار كردند و باقيمانده ها هم امروز تسليم شدند. مي گفتند حركت به سوي 
حلب اشتباه بزرگ نظام است ومعادالت جنگ سوريه را تغيير مي دهد، مي گفتند 
حركت به سوي درعا تبعات سنگيني براي نظام دارد و منجر به واكنش امريكا و 
اردن خواهد شد، اين روزها هم از حساسيت ادلب براي تركيه مي گويند، هفت سال 

است با اين روايت هاي كاذب جهان را سرگرم كرده اند.
پيشرفتپيروزيهادرسوريه

 حسين محمدي در توئيتي مي نويسد: جنوب سوريه آزاد شد و رسيديم به مرز 
جوالن اشغالي و مرز اسرائيل. ش��هريور ميريم كه ادلبم بگيريم و كار تروريستا 
تمام. كردها هم كه از امريكا بيزار شدن با دولت توافق كردن كه ميان زير پرچم 
سوريه و تمام منابع نفتي ام براي دولته، به دو شرط: پست وزارت نفت براي كردا، 

تدريس زبان كردي در مدارس.
اشتباهمخالفانجمهورياسالمي

حسين كازروني در مورد مستند بي بي سي فارسي درباره قبول قطعنامه و پايان 
جنگ ايران و عراق مي نويسد: مش��كل بزرگ مخالفان جمهوري اسالمي اين 
است كه هميشه مجبور مي شوند براي نشان دادن بغضشان به جمهوري اسالمي 
»دوست دشمن« او باشند. تروريست هاي داعش را پيكارجو خطاب مي كنند و 
براي تطهير صدام مستند جام زهر مي سازند! حقا كه خدا دشمنان ما را هرچند 

حرفه اي هستند ولي احمق قرار داده. 
آقايزنگنهاگرنميتوانيد،كناربرويد

مهدي محمدي هم در توئيت��ي از لزوم مديريت در زم��ان تحريم وزارت نفت 
مي گويد: آقاي زنگنه بخواهد يا نه تحريم ها دوباره از راه رسيده و بايد دور زده 
ش��ود. اگر نمي توانند يا اعتقاد ندارند، كنار بروند تا اين روزهاي حساس به باد 

نرود. 
جديبگيريد!

رضا وفا هم در توئيتي مي نويسد: درسته كريمي قدوسي رو جدي نمي گيريد، 
ولي ثابت شده اكثر حرفاش درسته. از هر پنج تا شكايتي هم كه ازش ميكنن تو 

چهارتاش تبرئه ميشه.
بااستفادهازشلوغيبازاردرپشتپردهچهميكنند؟!

 حجت اهلل عبدالملكي هم در توئيتي هشدارآميز مي نويسد: باز هم هشدار، ظاهراً 
برخي دولتي ها تحت پوشش معضالت اقتصادي كنوني و به هم ريختگي بازار و 
 ،FATFاحتكار و ارز و... مشغول رقم زدن اتفاقات ديگري هستند! اجراي قواعد
اجرای س��ند۲۰۳۰، تحريم عناصر داخلي )در ادامه تحريم هاي غربي( و اجازه 

بازرسي از دانشگاه ها به آژانس!
معمايوضعيتاقتصادي

 سيدامير سياح در توئيتي انتقاد مي كند كه چرا دولت كار درست براي اصالح 
وضع اقتصادي را انجام نمي دهد: هواپيماي  اقتصاد ايران به طور خطرناكي دارد 
ارتفاع از دست مي دهد. خوشبختانه هنوز جلوي خلبان كليدهاي سالم و مؤثر 
زيادي وجود دارند تا هواپيما را از خطر دور كند. معماي بزرگ اين اس��ت: چرا 
خلبان از كليدهايش استفاده نمي كند؟ در كابين خلبان چه  خبر است؟! كسي 

برود پاستور ببيند اين هواپيما هايجك نشده؟

نماينده مجلس: تيم اقتصادي دولت 
بايد متناسب با شرايط جنگ اقتصادي باشد 

اسلالمي شلوراي مجللس در خمينيشلهر ملردم نماينلده
بلهجنلگ نميتوانيلم دوللت اقتصلادي تيلم ايلن بلا گفلت:
برويلم. كلرده آغلاز كشلور عليله دشلمن كله اقتصلادي
س��يدجواد ابطحي نماينده مردم خميني شهر در مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه اعضاي تيم اقتصادي دولت با يكديگر هماهنگ 
نيستند، اظهار داشت: از يك سو بايد در تيم اقتصادي دولت وحدت و هماهنگي 
وجود داشته باشد و از سوي ديگر اين تيم بايد كارآمد، به روز و متناسب با شرايط 
جنگ اقتصادي فعلي باش��د.  وي با ابراز اينكه با اين تي��م نمي توانيم به جنگ 
اقتصادي كه دشمن عليه كشور آغاز كرده برويم، افزود: اين تيم اقتصادي دولت 
تيم زمان بزم اس��ت نه زمان رزم، لذا ترميم كابينه امري ضروري است اما اگر 
اين تغيير از سوي رئيس جمهور اعمال نشود، نمايندگان مي توانند از ابزارهاي 
پارلمان براي اين موضوع استفاده كنند.  نماينده مردم خميني شهر در مجلس با 
تأكيد بر اينكه تغيير رويكرد و رويه دولت براي عبور از مشكالت اقتصادي فعلي 
امري ضروري است، ادامه داد: دولت طي سال هاي گذشته زمان مفيد خود را 
صرف مذاكرات و چشم دوختن به آن براي حل مشكالت كرد اما در حال حاضر 
زمان آن فرا رسيده كه با تكيه بر توان داخلي قدمی در معيشت و رفع مشكالت 
مردم بردارد.  ابطحي با تصريح به اينكه دولت نيازمند يك تيم اقتصادي چابك 
و هماهنگ با برنامه اي منس��جم  و عملياتي اس��ت، تأكيد كرد: كشور در برهه 
حساس��ي قرار دارد لذا ضروري اس��ت دولت براي برون رفت از شرايط كنوني 

اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم، بسته هاي كاربردي ارائه دهد. 
---------------------------------------------------------

ذوالنور: ادامه مذاكره با اروپايي ها 
بي ثمر و وقت سوزي است 

رئيسكميتههسلتهايمجلسگفت:نظرمابابسلتهپيشلنهاديفعلي
اروپلاتأميننشلدهوادامهمذاكلرهباآنانبيثمرووقتسلوزياسلت.
مجتبي ذوالنور رئيس كميته هسته اي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره بسته پيشنهادي برجام از سوي 
اروپا، اظهار كرد: ايران تاكنون بسته پيش��نهادي اروپا را نپذيرفته است چراكه 
اروپايي ها در اين بسته صرفاً فرضيات و كلياتي را عنوان كرده اند كه از قبل هم 
گفته بودند.  وي با بيان اينكه در بسته پيشنهادي اروپا هيچ گونه تضميني وجود 
ندارد، گفت: آنان در اين بسته بدون هيچ گونه تضميني، فقط كلياتي را مطرح 
كردند از جمله آنكه گفته اند از فروش نفت ايران حمايت مي كنند.  رئيس كميته 
هسته اي مجلس با تأكيد بر اينكه اروپايي ها بايد بر اساس توانشان به ما تضمين 
عملي دهند، تصريح كرد: براي مثال اگر آنان موافق خريد نفت از ايران هستند، 
بايد تضمين دهند كه بانك هاي خود را وادار به اين اقدام مي كنند و نبايد مشكلي 
براي چرخش پول در اقتصاد ايران ايجاد شود.  ذوالنور با بيان اينكه هيچ يك از 
مطالب اروپايي ها در بسته پيشنهادي شان بار تضميني ندارد، خاطرنشان كرد: 
نظر جمهوري اسالمي با بسته پيشنهادي فعلي اروپا تأمين نشده است و معتقدم 

ادامه مذاكرات با اروپايي ها بي ثمر و وقت سوزي است. 
---------------------------------------------------------

فالحت پيشه:  پيگير تخصيص بودجه 
به بخش دفاعي هستيم 

رئيسكميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسگفت:پيگيرتخصيص
بودجهبهبخشدفاعيهسلتيمتامشلكليدراينحوزهبهوجودنيايد.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ميزان با بيان اينكه مجلس گزارش سه 
ماهه بودجه اي از دستگاه ها مي خواهد و دستگاه ها بايد گزارش سه ماهه خود 
را به مجلس تحويل بدهند، اظهار كرد: در آخرين جلسه كميسيون امنيت ملي 
مجلس قبل از تعطي��الت اين موضوع مطرح ش��د و االن منتظريم كه گزارش 
تخصيص بودجه به مجلس بيايد.  وي افزود: به دليل مش��كالت كشور و موانع 
بودجه اي موجود، ميانگين تخصيص در سال هاي گذشته همواره در حوزه هاي 
امنيتي و دفاعي از ش��اخص ميانگين س��اير بخش ها باالتر بوده است.  رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان گفت: پيگير تخصيص 

بودجه به بخش دفاعي هستيم تا مشكلي در اين حوزه به وجود نيايد. 

   خبر

درشلرايطيكهبحثعزتپاسلپورتايراني
بلهعنلوانيلكشلعارازسلويدولتهلای
يازدهلمودوازدهممطرحشلدهيكشلركت
وارداتوصلادراتبلامشلاركتيلكژن
خوبدرحلالدالليويزابلااسلتفادهازيك
تبعلهخارجليبلااقاملتغيرقانونياسلت.
يك��ي از مهم تري��ن گلوگاه هاي كس��ب اطالعات 
و رص��د اطالعات در دني��اي امروز بررس��ي تردد 
اتباع يك كش��ور به ساير كشورهاس��ت. طبيعي 
اس��ت كه دسترس��ي به چنين اطالعاتي مي تواند 
زمينه ساز بسياري از سوءاس��تفاده هاي حياتي بر 
نهادهاي اطالعاتي دشمن ش��ود. كافي است يك 
نهاد اطالعاتي از نحوه ورود و خروج اتباع يك كشور 
به ساير كشورها آگاه باش��د، در آن صورت امكان 
برنامه ريزي براي استفاده از نقاط ضعف و همچنين 
حفره هاي موجود ب��ه خوبي فراهم مي ش��ود. در 
ش��رايط فعلي كه نظام جمهوري اس��المي ايران 
تحت س��خت ترين فش��ارهاي تحريمي از سوي 
امريكا قرار دارد، فوريت مس��ئله بهتر از قبل خود 

را نشان مي دهد. 
نگاهي به بس��ياري از ايرانياني كه ه��م اكنون در 
بند امريكايي ها هستند، نش��ان مي دهد اطالعات 
تردد اي��ن افراد گاه به صورت مس��تقيم در اختيار 
امريكايي ها قرار گرفته و دستگاه قضايي كشورهای 
فوق نيز اقدام به اس��ترداد اين افراد می كنند. حاال 
برخي اخبار حاكي است در كارگزاري هاي صدور 
ويزا كه از سوي كش��ورهاي خارجي براي تسهيل 
صدور ويزا ايجاد شده، برخي افراد با تابعيت خارجي 

به صورت غيرقانوني در حال فعاليت هستند. 
 شلركتصلادراتووارداتكلهخدمات

كنسوليارائهميكند
ايجاد كارگزاري خدمات س��فارتي روندي مرسوم 
در بس��ياري از س��فارتخانه ها در تمام دنياس��ت. 
هدف از ايجاد كارگزاري ه��ا فراهم كردن مراجعه 
بدون مشكل كس��اني اس��ت كه خواهان دريافت 
ويزا هس��تند. به اين ترتيب بدون ايجاد مشكالتي 
همچون صف هاي طويل در مقابل س��فارت ها كه 
اغلب به دالي��ل امنيتي نيز ورود مراجع را بس��يار 
سخت مي كنند، مدارك كس��اني كه خواهان ويزا 
هس��تند، دريافت مي ش��ود. درايران نيز برخي از 
س��فارتخانه هاي خارجي ش��روع ب��ه ارائه چنين 

خدماتي از طريق اين كارگزاري ها كرده اند. 
در ايران سفارتخانه هاي خارجي اقدام به واگذاري 
خدمات تحويل مدارك و س��ير مرب��وط به صدور 
ويزاي توريس��تي خود به ش��ركتي هن��دي با نام 

وی اف  اس كرده ان��د تا اي��ن كار با س��رعت و روال 
بهتري انجام ش��ود. يك��ي از جديدترين اطالعات 
منتشره در اين زمينه، اطالعيه سفارت دانمارك در 
ايران از طريق صفحه اينستاگرام خود است كه طي 
هفته هاي گذشته اعالم كرده دفتر جديد كارگزاري 
درخواست رواديد اين سفارت با همكاري شركت 
»وي اف اس« افتتاح ش��ده است.  بر اساس تصاوير 
منتشر شده در اينستاگرام سفارت دانمارك كه در 
خصوص افتتاح اين كارگزاري منتشر شده است، 
نماينده سريالنكايی اين ش��ركت هندي در حال 
همراهي سفير و س��اير همراهان براي پاره كردن 

روبان افتتاح اين دفتر است. 
طبق اخبار منتشر شده در برخي از سايت ها نام اين 
فرد »محمد زين ريزان« اس��ت، با اين حال به نظر 
مي رسد دفتر فوق تفاوت هاي اساسي با ساير دفاتر 
كارگزاري داشته باشد. شريك ايراني وي اف اس در 
ايران شركتي به نام جهان نجد است كه مجوز ارائه 
خدمات كنسولي دارد، اما شركت ديگري كه گويا 

با همراه��ي ريزان در تهران افتتاح ش��ده، ماهيت 
ديگري دارد. 

پرس و جويي كوتاه از سوي خبرنگار روزنامه جوان 
در دفتر هروي نشان مي دهد مسئوليت دفتر هروي 
براي صدور ويزا متعلق به شركتي به نام گروه افق 

اميد خاورميانه است. 
جست وجويي كوتاه در سامانه روزنامه الكترونيك 
نيز نشان مي دهد ش��ركت مذكور كه در سال 96 
تاسيس شده، در حالي مديريت ارائه خدمات ويزاي 
اروپا را با كمك اين تبع��ه غيرمجاز بر عهده گرفته 
كه موضوع فعالي��ت آن، اموري چ��ون صادرات و 
واردات، مناقصه و مزايده و اخذ تسهيالت از بانك ها 
و مؤسسات است و خبري از امور كنسولي، رواديد يا 

ويزا به چشم نمي خورد. 
در حقيقت شركت فوق به هيچ عنوان مجوز ارائه 
خدمات كنسولي ندارد و تنها به عنوان يك شركت 
واسط به داللي كارمند سريالنكايي وي اف اس در 

ايران فعاليت مي كند. 

   پاييكژنخوبدرمياناست
موضوع زماني جالب تر مي شود كه با جست وجويي 
كوتاه روشن مي شود اين تبعه س��ريالنكايي اصاًل 
مجوز ادام��ه فعالي��ت در اي��ران ندارد و دس��تور 
دستگيري و اخراج وي از س��وي مراجع ذي صالح 
صادر شده است. به عنوان مثال معاونت استانداري 
تهران طي نام��ه اي از پليس مهاج��رت و گذرنامه 

مي خواهد تا وي را دستگير كنند. 
اين فرد كه مدتي نيز به عنوان مدير شركت همكار 
با س��فارت هاي اروپايي در دوبي مش��غول فعاليت 
بوده در سال ۲۰16 وارد كشورمان شده است. طبق 
اطالعات منتشر شده در سايت مشرق به رغم آنكه 
بازرسي اواخر سال گذشته كارشناسان وزارت كار 
از محل فعاليت اين كارمند شركت وی اف  اس نشان 
داده وي و چند نفر ديگر از همكارانش، بدون داشتن 
مجوزهاي قانون��ي، از مصاديق اش��تغال غيرمجاز 
محسوب مي ش��وند، محمد زين ريزان بدون توجه 
به اين موضوع، همچنان به حض��ور غيرقانوني در 

ايران و همكاري با س��فارتخانه هاي خارجي ادامه 
داده است.  به نظر مي رسد پافشاري بر فعاليت اين 
كارمند سريالنكايي چندان بي ربط با هيئت مديره 
ش��ركت گروه افق اميد خاورميانه نباشد. با نگاهي 
كوتاه به هيئت مديره اين ش��ركت روشن مي شود 
از جمله كس��اني كه در هيئت مديره اين ش��ركت 
مشغول به كار هستند فرزند يكي از سفراي سابق 
ايران در عمان است كه اتفاقاً دوستي بسيار نزديكي 

با مقامات وزارت امورخارجه دارد. 
 درآمدميليونيازفروشويزا

براي درك مجموع درآمد مالي اين شركت ها كافي 
است به گردش مالي ناش��ي از صدور ويزا پي برد، 
البته بماند كه اگر درخواست كننده ويزا موفق شود 
مدارك خود را به يك س��فارتخانه خارجي برساند 
چراكه حتي وقت سفارت ها نيز فروشي شده و گاه 

قيمتش به ۲ميليون تومان مي رسد. 
نحوه فعاليت اين ش��ركت به اين صورت است كه 
عالوه بر درياف��ت 6۰ يورو بابت انج��ام امور صدور 
وي��زا، ۲5يورو نيز ب��ه عنوان كارمزد رس��مي ارائه 
خدمات اداري از متقاضيان دريافت مي شود، يعني 
س��فارتخانه هاي اروپايي كه رفتار نامناسب آنها با 
مسافران ايراني نه  تنها در محل سفارتخانه ها بلكه 
در پروازهاي خارجي و فرودگاه  هايشان نيز تجربه 
مشترك بسياري از مسافران است، با ايجاد يك دفتر 
فاقد مجوز، ضمن دريافت مبلغي حدود 5۰۰هزار 
تومان از هر نفر به صورت رسمي، ۲۰۰هزار تومان 
نيز جهت تاسيس شركت واس��طه، از اتباع ايراني 
اخذ مي كنند كه حتي در صورت عد م صدور ويزا نيز 

هرگز به آنها بازگردانده نمي  شود. 
يك تخمين س��اده از حضور حداقل 1۰۰نفر براي 
اخذ وي��زاي كش��ورهاي اروپايي در دفت��ر ميدان 
هروي )در كمترين حالت مراجعه( نشان مي دهد با 
۲۰ روز كاري، دفتر مذكور با كمك يك فرد محكوم 
به اخراج از ايران، ماهانه 1۲۰هزار يورو يعني بيش 
از يك ميليارد تومان )با احتساب يورو 9هزار توماني 

بازار آزاد( درآمد دارد. 
وزارت امور خارجه چند ماه پيش زماني كه خبرها 
درباره برخوردهاي تحقيرآميز برخي سفارتخانه  ها 
و رد درخواست مردم بدون داليل موجه باال گرفت، 
در اطالعي��ه اي از ش��هروندان ايراني خواس��ت از 
مراجعه به سفارتخانه كشورهايي كه برخوردهاي 
تحقيرآميز با مردم دارند، خودداري كنند، اما حاال 
كه خدمات اكثر س��فارتخانه هاي اروپايي در حال 
تجميع توس��ط يك دفتر فاقد مجوز است، بايد به 

كجا پناه برد؟

بازهمردپايژنخوببهچشمميخورد

شركت واردات و صادرات فعال در صدور رواديد!

باآنكلهبيلشاز70روزاززمانخلروجدونالد
ترامپازتوافقهسلتهايميگلذردامادراين
مدتكشورهاياروپاييتعهدمناسبوباقابليت
اجرايليبرايتأميلنمنافعحداقلليايراندر
برجامارائهندادهاندآنهمدرحاليكهبراساس
گفتههايبرايانهوك،سرپرسلتتيمامريكا،
بخشاولدورجديدتحريمهلايامريكاعليه
ايرانروزچهارماوت)۱۳مرداد(وبخشدومروز
چهارمنوامبر)۱۳آبان(بلهاجرادرخواهدآمد.
نبود اراده كافي و الزم اروپايي ها براي تأمين منافع 
جمهوري اسالمي ايران طي 1۰هفته اخير تقريباً 
اثبات شده اس��ت اما در مقابل دس��تگاه سياست 
خارجه كشور به همراه طيف وس��يعي از رسانه ها 
و ش��خصيت هايي كه در پنج س��ال گذشته تالش 
داشتند اعتماد به غرب را نتيجه بخش براي جامعه 
ايراني عنوان كنند، در مقاب��ل فقدان تحرك الزم 
اروپايي ه��ا حداقل براي اجراي تعه��دات برجامي 
خود، س��كوت كرده و تنها به اقدامات نمايش��ي با 
مصارف داخلي در قالب »سخنراني هاي انتقادي« 
روي آورده اند تا س��طح انتقادات داخلي نسبت به 
مداراي پايدار با اروپايي ها را كاهش دهند. اين در 
حالي اس��ت كه انتظار آن است برخوردي جدي تر 
با رويكرد اروپايي ه��ا در پيش گرفته ش��ود تا اين 
كش��ورها اقدامات عملي با قابلي��ت اجرا در جهت 
تأمين منافع ايران)بر پايه اجراي تعهدات اروپا در 

پيوست ۲ برجام( را عملياتي كنند. 
  برايراضينگهداشلتناروپابايدبهآنها

امتيازبدهيم!
طي 7۰ روز اخير كمتر ش��نيده ش��ده اس��ت كه 
شخصيت ها، عناصر و رس��انه هاي پرشمار جريان 
تجديدنظرطل��ب از قوه مجريه و به ويژه دس��تگاه 
سياس��ت خارجه بخواهن��د در مقاب��ل اروپايي ها 
برخورد ج��دي و قاطع تري از خود نش��ان دهند و 
در مقابل تالش شده است امتيازدهي به اروپا براي 
»زنده ماندن مس��ير مذاكره مس��تقيم با غرب« به 

عنوان يك ضرورت ب��راي ش��رايط كنوني مطرح 
ش��ود! به عنوان نمونه روزنامه بهار در شماره اخير 
خود با تأكيد بر اين مس��ئله قابل تأم��ل كه » بايد 
در موش��كي امتياز بدهيم تا دِل اروپا را به دس��ت 
آوريم!« مي نويس��د: »ما اروپا را از دس��ت داده ايم. 
االن يك ماه اس��ت كه اروپايي ها، ديگ��ر درباره ما 
صحبت نمي كنند و جلس��ه اخير ايران با 1+4 هم 
هيچ دستاوردي نداش��ته اس��ت، زيرا در آنجا سه 
مسئله حقوق بشر، آزمايش موش��كي و حضور در 
سوريه و يمن مطرح شد و آقاي ظريف هيچ پاسخي 
براي آن نداشت و اعالم كرد كه با مقامات عالي رتبه 
بايد صحبت كند و به ايران بازگشت اما هنوز ما هيچ 
خروجي ای نديده ايم... نبايد فراموش كرد كه در اين 
مسير ما بايد امتيازاتي هم به غربي ها بدهيم. آنها سه 
شرط مشخص دارند و ما اگر انتظار داريم روابطمان 
بهبود پيدا كند بايد يكسري امتياز بدهيم تا بتوانيم 
يكسري امتياز دريافت كنيم. نمي توان صرفاً انتظار 
داشت كه آنها به ما امتياز بدهند و هيچ خواسته اي 
نداشته باشند.« بيگدلي نويسنده مطلب در ادامه 
مي گويد: »در حوزه سياست خارجي بايد اقدامات 
عملي را در دس��تور كار قرار دهيم. ابتدا به ساكن 
بايد پاي تهران از پرونده يمن خارج شود. در مرحله 
بعد هم وضعيت س��وريه بايد به يك تعادل برسد و 
نيروهاي خود را كاهش دهيم. در اين راستا ما اكنون 
نزديك به يك سال است كه آزمايش موشكي انجام 
نداده ايم كه اي��ن اقدام مثبتي اس��ت و تا اندازه اي 

حساسيت ها را كاهش مي دهد.«
  پشتكردنبهتجربياتتلخ

نمونه هاي زيادي از اينگونه پيشنهادات را مي توان 
در طول چند هفته اخير جس��ت وجو كرد كه طي 
آن جريان غرب زده داخلي ت��الش مي كند اين بار 
»انعطاف« در مقابل اروپا را يك ضرورت براي جامعه 
ايراني جانمايي كند، آن هم در حالي كه با رجوع به 
تجربيات پنج سال اخير مي توان دريافت اروپايي ها 
همانند امريكايي ها نه تنها از اجراي تعهدات برجامي 

سر باز زده بلكه چندين بار برجام را با رفتار و اقدامات 
خود نيز نقض كرده اند و حتي محمدجواد ظريف در 
بهار امس��ال صراحتاً س��خن از نقض برجام توسط 

اروپايي ها به ميان آورد. 
فارغ از تجربيات پنج سال اخير مي توان به تجربيات 
س��ال های 8۲ و 8۳ رج��وع كرد كه آقاي حس��ن 
روحان��ي در كتاب خاطرات خ��ود از تجربيات تلخ 
اعتماد به اروپا در آن س��ال ها مي گويد. وي در اين 
باره مي گويد : »نظرات امريكايي ها، فش��ار و حتي 
تشر و اخم آنها در سه كشور]يعني آلمان، فرانسه و 
انگلستان[ كارگر مي افتاد... ديديم كه اروپا در توافق 
بروكسل با تشر امريكايي ها عقب نشيني كرد. توافق 
من با شيراك و شرودر در اسفند 1۳8۳ هم به دليل 
مخالفت بوش عملي نشد. بعداً در مقطع مذاكرات 
ژنو )خ��رداد 1۳84( ه��م اروپا به دلي��ل مخالفت 
 UCF امريكا از اعالم موافقت ب��ا راه اندازي مجدد
اصفهان، سر باز زد.« حس��ن روحاني در مصاحبه 
راديو-تلويزيوني خود در تاري��خ 1۳8۳/9/1۰ نيز 
اعت��راف مي كند: »در اينجا مي خواه��م نكته اي را 
بگويم كه ممكن است خوش��ايند اروپا نباشد، ولي 

چون اين مسئله تكرار شده است كه چقدر به اروپا 
اعتماد داريم؟ مثالي مي زنم تا نظرم روشن شود. اگر 
پول و امكانات كافي براي خريد ماشين بنز نداريد و 
يك ماشين پيكان مي خريد، توقع شما بايد در حد 
پيكان باشد، بعد نبايد گله كنيد و توقع داشته باشيد 
كه چرا پيكان سرعت بنز و اس��تحكام بنز را ندارد. 
به هر حال پيكان اس��ت. بايد توقع پيكان را داشته 
باشيد و نه بنز... ضمن اينكه متأسفانه امريكا وقتي 
فش��ار را زياد مي كند، اروپايي ها قدرت ايستادگي 
ندارند. اين را ما شاهد بوديم. به هر حال پيكان است. 
بعضي انتقاد نكنند كه چرا از اول نرفتيد بنز بخريد؟ 
بنز بهتر بود و س��ريع تر ما را به هدف مي رس��اند و 
مطمئن تر هم بود و با دردسر كمتر. امكانات ما در 

حد پيكان بود، اجازه نداشتيم بنز بخريم.« 
   اصرارهايعاريازمنطق

سياسي-اقتصادي
تجربيات تلخ از مذاكره با غرب در حالي در دسترس 
قرار دارد كه پس از گذشت 7۰ روز از خروج ترامپ 
از برجام، دولت و حاميان متعصب مذاكره مستقيم 
با غرب، همچنان نسبت به تغيير رفتار اروپا اميدوار 

مانده اند! آن هم در حالي كه در »بسته  ضدتحريم« 
پيشنهاد شده از سوي رهبر انقالب، در كنار شروط 
سياسي دو شرط كليدي اقتصادي نيز مورد توجه 
قرار گي��رد كه عدم توج��ه آنها توس��ط طرف هاي 
اروپايي رسماً منافع حاصل از برجام را براي ايران به 
صفر تبدل مي كند. يكي از اين دو شرط، در بند دوم 
بسته آمده است كه بر اساس آن »بانك هاي اروپايي 
بايد انتقال وج��وه مربوط به تج��ارت با جمهوري 
اسالمي را انجام دهند.« در بند ششم نيز ذكر شده 
اس��ت كه »اروپا بايد فروش كامل نفت ايران را به 
قدري ك��ه جمهوري اس��المي مي خواهد تضمين 
كند.« دو تضمين مورد اش��اره براي كش��ورمان از 
اين نظر حائز اهميت است كه اوالً بيش از ۳۰درصد 
بودجه در ايران به طور مستقيم از فروش نفت تأمين 
مي ش��ود و تحريم نفتي مي تواند در كوتاه مدت به 
اقتصاد ايران شوك مستقيم وارد مي كند، به همين 
دليل است كه برايان هوك در كنفرانس خبري اخير 
خود نيز بيان مي كند: »هدف امريكا افزايش فشار بر 
رژيم ايران براي كاهش درآمد نفت خام اين كشور 
و رساندن آن به صفر است.« از سوي ديگر با تحريم 
بانكي ايران، شركت هاي خارجي نمي توانند به منافع 
حاصل از سرمايه گذاري در ايران توجه كنند و ايران 
در وصول ارز حاصل از فروش نفت خود با مش��كل 
مواجه خواهد شد. در نتيجه چنانچه دو تضمين فوق 
رنگ تحقق به خود نگيرد، نتيجه مبرهن آن است 
كه برجام براي ايران »هي��چ« منفعتي را به همراه 
نداشته است. به همين دليل، اساساً ضرورتي وجود 
ندارد كه ايران خود را ملزم به آن بداند و همچنان به 
تعهدات خود پايبند باشد. حال پرسش اساسي اين 
مسئله است كه جريان غرب زده و غرب گراي داخلي 
بر اساس كدام عقالنيت سياسي- اقتصادي نه تنها 
به تجربيات تلخ )مورد اشاره( مذاكره با غرب )اعم 
از امريكا و اروپا( بي توجه است بلكه اصرار دارد براي 
استمرار خط مذاكره مستقيم با كشورهاي غربي، 

امتيازات بيشتري به طرف اروپايي داده شود.

اقداماتنمايشيبامصارفداخلياروپاراواداربهاجرايتعهداتبرجامينميكند

بسته خالی اروپا  و اصرارهاي عاري از منطق سياسي- اقتصادي

مهدي پورصفا
   گزارش يک

سعيد همتي
  گزارش 2

رئيسدفترفرماندهيمعظمكلقلوابابياناينكهجابهجايي
فرماندهسلپاه»شلايعه«اسلت،تأكيدكلرد:فعلاًلبههيچ
وجهجابهجايليوتغييلرفرماندهسلپاهدربرنامهنيسلت.
س��ردار محمد ش��يرازي رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در 
گفت وگو با تسنيم در پاسخ به سؤالي درباره شايعات مطرح شده در 
خصوص احتمال جابه جايي سرلشكر جعفري از سمت فرماندهي 
كل سپاه گفت: بعضي ها شايعه كرده اند كه فرمانده محترم كل سپاه 

ممكن است از سمت فرماندهي جابه جا شوند، اينها همگي شايعه 
است و صحت ندارد. وي افزود: فعالً به هيچ وجه چنين جابه جايي و 
تغييري در برنامه نيست. حتماً شايعه هم، كار و اقدام خوبي نيست 
چراكه مسئول و فرمانده و بدنه را سست مي كند و اين، قطعاً مانع 
كار است. رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا با تأكيد بر اينكه حتماً 
بايد جلوي اين شايعات را گرفت، اظهار داشت: شايعه درست كردن 
هيچ فايده اي ندارد چراكه هر چي��زي اصول و روش خود را دارد و 

از طريق همين روش و اصول همه چي��ز پيش مي رود. وي با بيان 
اينكه ممكن است در ميان خودي ها هم كساني باشند كه چنين 
شايعاتي را از روي غفلت مطرح مي كنند، تصريح كرد: ديگران از 
جمله رسانه هاي معاند و ضدنظام هم مشخصاً با مقاصد و رويكرد 
خاص خودشان در اينگونه شايعات مي دمند؛ شايعاتي كه مربوط به 
نيروهاي مسلح، سپاه و نهادهايي است كه اثربخشي زيادي دارند.  
رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در خصوص جابه جايي سردار 

آبرومند از معاونت هماهنگ كننده سپاه و معرفي سردار سالمي به 
عنوان سرپرست اين معاونت و ارتباط اين موضوع با شايعات درباره 
فرمانده سپاه، تأكيد كرد: اينگونه انتصابات جزو اقدامات جاري هر 
فرمانده است و اين انتصاب نيز جزو اختيارات فرماندهي سپاه است. 
اين انتصاب در جهت عكس شايعه منتشر شده درباره جابه جايي 
فرماندهي كل سپاه بود و نشان داد سردار جعفري با قوت و برنامه 

در حال ادامه كار و فعاليت است. 

سردار شيرازي: جابه جايي فرمانده سپاه »شايعه« است 


