
  

2سیاسی

رییس دفتر رییس جمهور:

قیمت بنزین در سال ۹۸ به تصمیم گیری مجلس بستگی 
دارد

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امسال بنزین گران نمی شود، گفت: 
قیمت بنزین برای سال ۹۸ به تصمیم گیری مجلس در خصوص الیحه 

بودجه مرتبط است.
محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، درباره تصمیم گیری دولت برای افزایش 
قیمت بنزین اظهار کرد: با تصمیمات اندیشیده شده قیمت بنزین امسال افزایش 
پیدا نخواهد کرد، اما قیمت آن در سال ۹۸ به تصمیم گیری مجلس در خصوص 
الیحه بودجه مرتبط است و برای سال های آینده نیز منتظر جمع بندی مجلس 

هستیم.
وی با بیان اینکه بحث قیمت بنزین با کمک هایی که دولت به روش های مختلف 
به مردم انجام می دهد، ارتباط دارد، ادامه داد: بحث قیمت بنزین در حال حاضر در 
کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در حال بررسی است و دولت منتظر جمع بندی 
مجلس در این زمینه است و پس از آن نسبت به تعیین نرخ بنزین اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، ۸ بهمن ماه سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۸ اعالم 
کرده بود که بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت حامل های انرژی اعم از بنزین، 
نفت و گاز و  نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ 

نخواهد داشت.

ترقی:

 انتخاب دبیرکل جدید موتلفه از اختیارات شورای 
مرکزی حزب است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
مسئولیت موتلفه را قائم مقام دبیرکل بر عهده دارد، گفت: انتخاب دبیرکل 

جدید از اختیارات شورای مرکزی است.
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا، درباره انتخاب دبیرکل جدید حزب موتلفه 
اظهار کرد: طبق روال، قائم مقام دبیرکل که در حال حاضر محمدعلی امانی است، 
مسئولیت حزب را بر عهده دارد تا شورای مرکزی درباره دبیرکل جدید تصمیم 

بگیرد.
وی همچنین بیان کرد: انتخاب دبیرکل بر عهده شورای مرکزی حزب است، 
ولی هنوز درباره زمان تشکیل این جلسه صحبتی نشده است؛ البته جلسات شورای 
مرکزی موتلفه هر هفته برگزار می شود، اما تعیین دستور کار جلسه بر عهده هیات 

رئیسه حزب است.
ترقی افزود: درباره جایگزین مرحوم حبیبی در موتلفه هنوز هیچ صحبتی در 

حزب نشده است.

نماینده اصفهان:

قطاری که در جهت پیشرفت بانوان به حرکت درآمده 
با سرعت به نتیجه می رسد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: چهل سالگی سال 
بلوغ است و چهل سالگی انقالب در حالی آغاز می شود که ایران از فراز و 
نشیب های زیادی عبور کرده و این شرایط را به خوبی پشت سر گذاشته 

است.
به گزارش ایسنا، ناهید تاج الدین در مراسم زنگ گلبانگ انقالب در اصفهان، اظهار 
کرد: بنده به نمایندگی از مردم اصفهان و به ویژه بانوان عقیده دارم اگر به گذشته 
بنگریم و آن را با شرایط فعلی مقایسه کنیم شرایط حاکم بر بانوان رو به جلو بوده  

است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بانوان نه تنها در 
ایران بلکه در سراسر دنیا با مشکالتی مواجه هستند و محرومیت هایی در خصوص 
آنان وجود دارد اما به لطف خداوند قطاری که در جهت پیشرفت بانوان به حرکت در 

آمده با سرعت به نتیجه می رسد.
تاج الدین خاطرنشان کرد: در دولت آقای روحانی ۳۰ درصد انتصابات مربوط به 
بانوان بوده  است لذا امیدوارم مدیران استان اصفهان نیز انتصابات بیشتری را به بانوان 

اختصاص دهند تا فرمایش آقای روحانی به سرانجام برسد.

اخبار
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رحیمی: افراطیون از پیش »فتنه« خودبافته ۹۸ ناکام ماندند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی لغو سخنرانی رئیس مجلس شورای اسالمی در کرج را موجب ناکام ماندن افراطیون از آنچه »پیش فتنه ٩٨« خواند دانست

. به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »رئیس  مجلس با لغو سخنرانی خود در کرج برای مراسم ۲۲ بهمن، افراطیون را از پیش فتنه  خودبافته ۹۸ ناکام گذاشت.
گویا تندروها پیش فتنه  را از دهه فجر کلید می زنند اما هوشیاری برای همبستگی ملی پادزهر تفرقه سازان خواهد شد.«

 الریجانی:

معنای »نه شرقی، نه غربی« قلم قرمز به روی روابط دیپلماتیک نیست
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: معنای »نه شرقی، نه 
غربی« این نیست که ما روی روابط دیپلماتیک قلم قرمز 
می  خود  پای  روی  ما  که  است  این  مفهوم  بلکه  بکشیم، 

ایستیم و مناسبات با دیگر کشورها از سنخ کرامت است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، »علی الریجانی« روز شنبه در 
آیین گشایش نمایشگاه ملی دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، افزود: ایران یک 
نظریه را از زبان امام )ره( مطرح کرد که ما وابسته به هیچ قدرتی 
نخواهیم بود، تئوری آن هم نه شرقی و نه غربی بود که بسیاری از 
کشورها می گفتند این یک توهم است و شما نمی توانید سرپای 

خود بایستید.
وی به موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و یادآور شد: جمهوری 
اسالمی ایران در مناقشه هسته ای متکی به کسی نشد و روی پای 
خود ایستاد و امروز با همه تنگناهایی که برای ما در این زمینه به 

وجود آورند، پیشرفت های بسیاری کسب کردیم.
رییس مجلس ادامه داد: دستگاه دیپلماسی در جنگ تحمیلی و 
در سایر مشاجراتی که با ایران راه انداختند، فعال بود و بسیار تالش 

کرد . ما با دنیا قهر نیستیم و روابط دیپلماتیک داریم.
الریجانی تاکید کرد: ما با همه کشورها روابط خواهیم داشت ولی 
این روابط به معنای وابستگی نیست. ما به هیچ وجه وابسته نیستیم 
چرا که زهر وابستگی را در رژیم گذشته چشیده ایم و نمی خواهیم 

وابستگی به یک قدرت داشته باشیم.
وی یادآور شد: ممکن است برخی کشورها مشاجراتی در صحنه 
بین الملل با ایران داشته باشند ولی آنها پذیرفته اند که جمهوری 
به حراج  را  نیست عزت خود  به هیچ وجه حاضر  ایران  اسالمی 

بگذارد.
ایران در زمان  رییس مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: 
پهلوی با ۳6 میلیون نفر جمعیت 6 میلیون بشکه نفت می فروخت و 
به جز چند شهر آباد بقیه شهرها را آباد نمی کرد در واقع وضع ما در 
زمان شاه این طور بود. وی یادآور شد: در سال های ۵۴ و ۵۵ واردات 
افزایش یافت و مونتاژکار شدیم و چند دانشگاه هم داشتیم که برای 

این کارخانجات نیرو پرورش می دادند.
الریجانی گفت: از نظر سیاسی هم رژیم دیکتاتور کاماًل وابسته 
داشتیم و یک سیستم کامال دیکتاتوری وابسته و یک خفقان بشدت 
گسترده داشتیم. نمادهایی مانند مجلس سنا شورای ملی درست 
کرده بودند که توخالی بود یعنی تمام لیست افرادی که در این 
مجالس باید می رفت دربار می نوشت و یک انتخابات ساختی بود 
ومردم در سرنوشتشان دخالت نداشتند، ایران در آن مقطع پایگاه 

آمریکایی ها بود، اما انقالب اسالمی این وضعیت را واژگون کرد.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در حوزه سیاست داخلی 
شرایط دیکتاتوری برچیده شد و نظام در اختیار مردم قرار گرفت و 
مردم ساالری دینی بر ایران حاکم شد و تغییر مدیران ارشد نظام 

توسط مردم انجام گرفت.
الریجانی افزود: قدرت بدون اراده مردم قابل جاری شدن نبود و 
به همین دلیل این مساله در انقالب اسالمی ساری و جاری شد. 
استقالل قوا دستاورد کمی نبود. هر چند که از نظر تاکتیکی هم 

مشکالتی وجود دارد، ولی قاعده کلی، درست است.
وی یادآور شد: توجه، تحمل افکار دیگران، بردباری موجب حفظ 
منافع کشور می شود، اما ستیز، منافع کشور را از بین می برد. باید به 

تنوع فکری در بخش های اجرایی و تقنینی مجال ظهور داد.
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه به دستاوردهای جمهوری 
اسالمی ایران در بخش بین الملل اشاره و تصریح کرد : دو قطبی در 
سپهر جغرافیایی بین الملل و کشورهای جهان سایه انداخته بود به 
همین دلیل وقتی جنگ بر علیه ایران راه افتاد همه کشورها بر ضد 

ایران به صدام کمک کردند.
الریجانی با بیان این که تئوری نه شرقی نه غربی زنده ماند، 
گفت: دفاع مقدس اگرچه برای ما هزینه زیادی داشت اما دستاورد 
مهمی داشت که یکی از آن این بود که بازدارندگی ایجاد کرد ، این 

دستاورد کوچکی نیست و ایران را ایمن کرد که دیگر کسی جرات 
نکند با ایران درگیری نظامی داشته باشد.

رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه یکی دیگر از دستاوردهای 
مهم دفاع مقدس را پیشرفت در تولیدات نظامی عنوان کرد و گفت: 
در زمینه تولیدات نظامی نیز به توانمندی های باالیی رسیده ایم که 
پایه های این ظرفیت در دفاع مقدس ریخته شد و ایران توانست در 

موضوع موشکی یک پایه باالتر برود.
الریجانی افزود: حضور عزتمندانه ایران در منطقه معطوف انقالب 
اسالمی و طراحی های درست است و جایگاه ایران به گونه ای است 
که هیچ کشوری نمی تواند امنیت پایدار را بدون ایران در منطقه 
برقرار کند. هر چند که این کشورها اصاًل به دنبال امنیت پایدار 

نیستند، بلکه آنان منافع خود را در ایجاد مناقشه تعریف کرده اند.
وی یادآور شد: از ابتدای انقالب اسالمی برخی کشورهای منطقه 
به دنبال اهداف خرد و پست بوده و هستند، اما عزت ایران آنها را 
به این روز انداخته است که البته باید به حال آنها تاسف خورد. 
ایران به دنبال کسب دانش بوده و هیچ وقت به دنبال گرته برداری 

نبوده است.
رییس مجلس اضافه کرد: ایران در فنون مهم صاحب فن شده 
است و همین عامل دلیل قدرت جمهوری اسالمی ایران است. در 
دانش هسته ای، سلول های بنیادین و نانو تکنولوژی صاحب دانش 
بومی هستیم. اگر چه ممکن است ضعف و وابستگی هایی هم داشته 
باشیم که البته باید روی آنها کار کنیم تا وابستگی هایمان در این 

بخش ها نیز از بین برود.
گذشته  سال  یک  تحریم های  رغم  به  که  این  بیان  با  وی 
رفع  آسیب شناسی، چالش ها جهت  دنبال  از کشور  بخش هایی 
نقاط ضعف هستند گفت: آیا وقتی با چنین وضعیتی روبرو هستید 
کشورهای استکباری شما را رها می کنند؟ آنان از ایران می ترسند، 
چرا که تصور دارند ایران در حال پرش جدیدی است. همان طور که 

شاهدیم چنین رفتاری نیز با چین داشته اند.
الریجانی با طرح این پرسش که حاال چه باید کرد، گفت : مسیری 
که امام )ره( در ابتدای انقالب برای انقالب اسالمی تدارک دیدند 

باید تداوم یابد و رمز آن نیز وحدت است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زمان آن رسیده 
که درهای اداره کشور به سمت مردم و نخبگان باز شود، زیرا 

استفاده حداقل از سرمایه های کشور جایز نیست.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، محسن رضایی روز شنبه در 
'دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی' در خصوص 
افزایش مشارکت مردم و نخبگان در اداره کشور عنوان کرد: نباید 
اینگونه باشد که مردم در انتخابات شرکت کنند و پس از آن در اداره 
کشور هیچ نقشی نداشته باشند. زمان اتمام این مدل سنتی فرارسیده 

است زیرا پاسخگوی اداره کشور نیست.
وی در کنفرانس در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما ادامه 
داد: کشور برای حل مشکالت نیازمند همکاری سرمایه عظیم نخبگان 
و مردم است و باید از این سرمایه ها بعد از انتخابات نیز استفاده شود.
رضایی اظهار کرد: مردم و نخبگان نباید تماشاچی باشند و مطلوب 

است نهایت همکاری را داشته باشند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس افزود: چگونگی نقش 
مردم و نخبگان در اداره کشور ضعیف است و این کنفرانس با ارائه راه 

حل های کارشناسی به تقویت این نقش کمک می کند.
رضایی ضمن تبریک فرارسیدن ۴۰ سالگی انقالب اسالمی، تصریح 
کرد: دهه فجر این رویداد بزرگ همانطور که راه های بسیاری برای 
مقاومت جهانی باز کرده به حیات طیبه تبدیل شده و دستاوردهایی 

را برای مردم آورده است.
وی ادامه داد: از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی ارائه مدل جدید 
از حکمرانی در ایران و جهان است. دولتی به نام جمهوری اسالمی 
یا به تعبیری نظام جمهوری اسالمی تاسیس شده است که درون 
مایه آن تجربه صد ساله اخیر، فرهنگ ایرانی و دین اسالم بودا که در 

موضوع نوآورانه ای محسوب می شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هر موضوع جدید 
و نوآورانه ای نیاز به پشتوانه های حکومتی و نظری دارد تا بالنده تر 

و غنی تر شود.
نظام  هرچند  انقالب  سالگی  چهل  در  افزود:  همچنین  وی 
دستاوردهای بزرگی داشته اما اهداف بزرگی برای آینده برای دستیابی 

به تعالی بیشتر دارد.
رضایی گفت: کشور نیازمند تعامل بیشتر با نخبگان و مردم و دخیل 

کرد آنها در حکمرانی کشور است.
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  همکاری  خصوص  در  وی 
پژوهشکده سیاستگذاری علم دانشگاه شریف، گفت: 1۰ سال پیش 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با هدف اداره بهتر و سیاست گذاری 
اندازی پژوهشکده  راه  برای  به دبیرخانه مجمع  صحیح در کشور 
سیاست گذاری مراجعه کردند ، دبیر خانه از این طرح استقبال کرد و 
هیات امنا و همکاری مشترک مجمع و دانشگاه شریف شکل گرفت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : امسال در دهمین 
سال تاسیس پژوهشکده دانشگاه شریف مدل مشابه دیگری نیز در 
آینده  پژوهشکده  آزاد تحت عنوان  دانشگاه  واحد علوم تحقیقات 
پژوهی و سیاستگذاری با هدف سیاست گذاری باز با همکاری مجمع 

تشخیص مصلحت ایجاد شده و اداره می شود.
رضایی با اشاره به چالش هایی که در حکمروایی کشورهای دیگر 
است، گفت: حکمروایی با هویت در فرانسه و انگلیس نمونه هایی از آن 
است که نمی دانند هویت یا اقتصاد کدامیک اصل هستند. چالش 
حکمروایی و دموکراسی در آمریکا و چالش حکمروایی و توسعه در 
آسیا به خصوص در چین که نظام حکمروایی را تغییر دادند و رئیس 

جمهور آن به مدت نامحدودی حکمرانی می کند. باید از این چالش 
ها در کشور درس گرفته شود.

وی تصریح کرد: مهمترین مشکل در کشور حکمرانی و کارآمدی 
است. کشور ما در ۴۰ سال گذشته پیشرفت داشته اما در برخی بخش 

ها مثل اقتصاد مورد انتظار مردم نبوده است.
رضایی با اشاره به اینکه کشور نیازمند توازن است، گفت: نمایشگاه 
موشک ، خودرو عدم توازن در بخش های کشور را نشان می دهد 
در موشک سازی با توجه به تحریم های قوی و طوالنی محصوالت 
بسیاری خلق شده اما در خودروسازی با توجه به نبود تحریم پیشرفت 

چشمگیری حاصل نشده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید چالش ها بیشتر 
شناخته شود و عدم توازن و ناکارآمدی را مورد توجه قرار دهیم در 

این خصوص اولین چالش پیوستگی است.
رضایی در مورد چالش پیوستگی توضیح داد: با تغییر دولت ها و 
مجالس اقدامات دولت های قبلی ادامه داده نمی شود و پیوستگی و 

کارآمدی در آنها کمتر دیده می شود.
وی ادامه داد: دومین چالش در بحث توازن و کارآمدی یکپارچه ای 
است. نگاه بخشی و تعارضات بین سازمانی منافع ملی و وحدت نظری 
را تحت شعاع قرار می دهد. به عنوان مثال به تازگی کمیته روستایی 
تشکیل شده که 2۷ دستگاه در مورد توسعه روستایی بعد از سالها 

تبادل نظر می کنند.
عمومی،  منافع  هویت  داد:  ادامه  نظام  تشخیص مصلحت  دبیر 
استبداد،  نمایندگی  اجرایی  قدرت  گرایی،  عوام  و  سیاست زدگی 

کارآمدی و پیچیدگی از دیگر چالش های یکپارچگی است.
رضایی با بیان اینکه یکی از وظایف مجمع افزایش کارآمدی و 

ارتباط با حکمرانی است،افزود: امنیت، رفاه و توسعه نیازمند برنامه 
درازمدت است که در حکمرانی راهبردی به آن پرداخته می شود.

وی با اشاره به آسیب شناسی فرآیند سیاست گذاری در مجمع 
تشخیص گفت: ایجاد نگاه تعاملی، ابهام وعدم ترجیح استراتژیک 
و تورم سیاستی، اجرایی شدن سیاست گذاری ها و اثر اجتماعی، 
پیوستگی و ثبات سیاسی، سیاست نویسی به جای سیاست گذاری، 
الزامات اجرایی فرآیند بازطراحی سیاست گذاری در مجمع تشخیص و 

اجماع نخبگانی از این موارد است.
این مسئول کشور در مورد فرآیند باز طراحی سیاست گذاری در 
مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به چند نمونه گفت: تعیین جایگاه 
و مشروعیت مجمع، بازآرایی نهادی در دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام،اجماع نخبگانی، تعیین نقش نهادهای حوزه رهبری 
در اجرای سیاست های کلی، جا نمایی سیاستی های کلی در نظام 
حقوقی کشور، تاسیس سامانه اطالعات و راهبردی اجرای سیاست ها، 
افزایش سطح تعامالت مجلس و مجمع، تضمین عدم مغایرت قوانین 
با سیاست های کلی، مطالبه گری  مصوبه مجلس شورای اسالمی 
سیاسی و افزایش سطح تعامالت از جمله فرآیندهای باز طراحی 

سیاست گذاری مجمع است.
رضایی توضیح داد: در راستای حکمرانی راهبری برنامه ریزی شده 
که میزهایی در دبیرخانه برای تعامل بیشتر مردم، دانشگاه ها و نخبگان 
با مجمع ایجاد شود و 1۵ نفر در مجمع متشکل از رئیس و دبیر برای 

اجرای سیاست های کلی در کشور نظارت خواهند کرد.
وی در خصوص وظایف هیات عالی نظارت در یک نگاه گفت: اعالم 
نظر راجع به قوانین و مقررات اجرایی، چابکی و سرعت در تصمیم 

گیری و انباشت دانش و تجربه سیاستی و بلند نگری است.

 در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

محسن رضایی : درهای اداره کشور به روی نخبگان باز است

فالحت پیشه: اروپا نباید FATF را با اینستکس مرتبط کند

فالحت پیشه: اروپا نباید FATF را با اینستکس مرتبط کند
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که »اثر سازوکار مالی اینستکس بیشتر سیاسی است«، گفت: 
سازوکار جدید مالی اروپا برای ایران انزوای بیشتر آمریکا را به دنبال خواهد 

داشت.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به راه اندازی کانال مالی 
ایران و اروپا، اظهار کرد: اینستکس بسیاری از نیازهای ایران را رفع نمی کند، لذا عمدتاً 
اثر سیاسی دارد که بیشتر از اثر اقتصادی آن است. در ایران هم به دلیل اثرات سیاسی 

سازوکار مالی از آن استقبال شد.
وی افزود: برای ارزیابی از اثر اقتصادی اینستکس باید منتظر ماند تا مشخص شود 

چقدر می تواند مشکالت اقتصادی را رفع کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با یادآوری 
این که راه اندازی »این کانال مالی چند روز بعد از گزارش 16 دستگاه اطالعاتی آمریکا 
مطرح شد«، ادامه داد: این گزارش پیام آشکار به دولت ترامپ داد که راه را اشتباه 
رفته است و این که برجام و پایبندی ایران منجر به نتیجه دادن رژیم منع اشاعه شد. 
شاید به همین دلیل است که ترامپ چندی بعد از تمامی دستگاه های اطالعاتی خود 
برای حضور در جلسه ای دعوت کرد و بعد از آن اعالم نمود که نظرات آنها به یکدیگر 

نزدیک است.
وی افزود: اینستکس هم همین موضوع را دنبال می کند. اروپا هم معتقد است که 
برجام رویکرد مشارکت جویانه ایجاد کرده که به سود جامعه بین المللی است. گزارش 

سازمان های اطالعاتی آمریکا نظر آنها را تامین کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 

این که »اینستکس انزوای بیشتر آمریکا را به دنبال دارد«، اظهار کرد: اروپایی ها با 
راه اندازی این کانال نشان دادند که کشورهای دنیا می خواهند بدون ترامپ به فعالیت 
خود ادامه دهند. از طرف دیگر در کشورهای دیگر همچون چین که به دنبال فعالیت 
اقتصادی با ایران هستند انتظار می رود که پروتکل های همکاری با ایران را سریع تر 
امضاء کنند، چون در شرایط فعلی که هیچکس فکر نمی کرد اروپا مورد تقابل سیاسی 
با آمریکا آن هم بر سر ایران شود این اتفاق افتاد اکنون باید سایر کشورها در این راه 

گام بردارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر این که »مسئوالن وزارت خارجه و بانک مرکزی باید هرچه سریع تر وارد مذاکره با 
کشورهای دنیا شوند«، گفت: تعلل کشورها برای مذاکره با ایران هیچ توجیهی ندارد. 

انتظار می رود هرچه سریع تر پروتکل های همکاری نهایی شود.
وی در عین حال با بیان این که »روابط اقتصادی با اروپا نکاتی دارد«، توضیح داد: 
اروپایی ها برای آنکه اینستکش را توجیه سیاسی کنند آن را فقط به گذشته ربط 
داده اند حال این که این موضوع با آینده هم ارتباط دارد. این که FATF و مسائل 
دیگری را با اینستکس مرتبط کنند درست نیست، اروپایی ها هنوز در برجام گام 
عملی برنداشتند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند که ایران درباره FATF به خاطر 

اروپا گام بردارد.
فالحت پیشه تاکید کرد: ایران به هیچ وجه در حوزه موشکی و عمق استراتژیک 
خود تصمیم مذاکره با اروپا ندارد این که همکاری های مسالمت جویانه ایران با اروپا در 
مواردی همچون سوریه و یمن باعث شده آنها نقش دیپلماسی داشته باشند، با این 
هدف انجام شد که عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران شناخته شود لذا نباید 

اروپایی ها از این موضوع آدرس غلط بگیرند. باید بدانند در شرایط فعلی اجرای برجام 
و اقدامات آنها بهترین سنگ محک اروپایی ها به شمار می آید.

وی در جمع بندی گفت: اینستکس جنبه های قابل انتقادی دارد، این که اروپایی ها 
معتقدند اینستکس فقط شامل تحریم های قبلی آمریکا می شود درست نیست، چون 
ممکن است در آینده آمریکا تحریم های دیگری را اعمال کند، لذا انتظار می رود 
مذاکره کنندگان ما این موضوع را به اروپایی ها بپذیرانند که اینستکس تنها به گذشته 

ارتباطی ندارد و باید درباره مسائل آینده هم گام برداشته شود.


