
  

سیاسی 2
الریجانی خواستار شد؛

کمیسیون امنیت ملی برگزاری پارتی مختلط درسفارت 
انگلیس راپیگیری کند

رئیس مجلس شورای اسالمی به کمیسیون امنیت ملی مأموریت داد 
برگزاری پارتی مختلط در سفارت انگلیس را مورد رسیدگی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی الیحه موافقتنامه همکاری بین گمرک ایران 
و ویتنام، علیرضا سلیمی که در مخالفت با کلیات این الیحه صحبت 
می کرد، با اشاره به برگزاری پارتی مختلط در سفارت انگلیس گفت: در 
کشور ما سفارتخانه ای پارتی مختلط برگزار می کند و هنرمندنماها شرکت 
می کنند و در ماه مبارک رمضان مشروب سرو می شود؛ جای تعجب دارد.

وی با بیان اینکه دولت انگلیس از هر ابزاری برای برخی مسائل استفاده 
می کند، گفت: این سفارتخانه یک روز مراسم افطاری می گیرد و روز دیگر 

پارتی مختلط برگزار می کند.
سلیمی از رئیس مجلس خواست به وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد در 

این خصوص تذکر دهد تا جلوی هنجارشکنی ها گرفته شود.
از کمیسیون  ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  در 

امنیت ملی خواست این موضوع را پیگیری کند.

بروجردی:
هدف سفر »آبه« میانجی گری بین ایران و آمریکا نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
محور سفر »شینزو آبه« به تهران روابط ایران و آمریکا نیست، گفت: 

هدف از این سفر توسعه روابط دوجانبه است.
عالءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر نخست 
وزیر ژاپن به ایران گفت: این سفر در ارتباط با روابط دوجانبه ایران و ژاپن 
است. در طول سال های بعد از انقالب همواره روابط خوبی بین ایران و 

ژاپن وجود داشته است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: گمانه زنی هایی وجود دارد 
مبنی بر اینکه سفر آبه برای میانجی گری بین ایران و آمریکا است. این 

اظهارات در حد گمانه زنی است نه واقعیت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: البته بحث آمریکا حتماً در 
دستور کار مذاکرات خواهد بود اما سفر آبه به ایران با هدف میانجی گری 

بین ایران و آمریکا انجام نشده است.
وی با اشاره به تماس نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با آبه 
نتانیاهو یک ولگرد  ایران گفت:  نخست وزیر ژاپن در آستانه سفر به 
سیاسی است و در کشورهای مختلف می گردد برای اینکه جمله ای بگوید 
و فشار مضاعفی بر جمهوری اسالمی وارد کند. لذا زمانی که متوجه شد 
نخست وزیر ژاپن قصد سفر به ایران را دارد با وی تماس گرفت تا بر این 

سفر تأثیر بگذارد.
وی تصریح کرد: ژاپن کشور مستقلی است که با یک تلفن نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی سیاست هایش تغییر نمی کند.
بروجردی تاکید کرد: سفر آبه در مورد روابط دوجانبه است و ممکن 
است با توجه به مذاکره ای که پیش از این با آمریکا داشته است، مطالبی 
را منتقل کند اما محور سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، روابط ایران و 

آمریکا نیست.

قره خانی: پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
صنعت پتروشیمی از نفت متفاوت است، اظهار کرد: از آنجا که پتروشیمی 
دارای بازار گسترده ای است و تنوع محصوالت در آن باالست مشخص 

است که محدودیت های آمریکا در این بخش راه به جایی نخواهد برد.
اسدالله قره خانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعمال تحریم های 
جدید آمریکا علیه پتروشیمی، بیان کرد: دشمن اراده خود را برای ضربه 
بار  این  و  است  کرده  متمرکز  کشورمان  و  اسالمی  جمهوری  به  زدن 
استراتژی که تعریف کرده جنگ اقتصادی است. دشمن قصد دارد در 
جنگ اقتصادی درآمدهای ارزی کشور را که عمدتا از طریق فروش نفت و 

محصوالت پتروشیمی است محدود کند.
وی در ادامه اظهار کرد: در گام اول فروش نفت را مورد هدف قرار داد 
که حدود یکسال است که از آن می گذرد بعد از نفت انتظار می رفت تا 

پتروشیمی را مورد هدف قرار دهند که این موضوع را اعالم کرد.
اظهار کرد:  اسالمی  نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای 
امروز دشمن هلدینگ خلیج فارس را تحریم کرده است و شاید در آینده 
نیز بخش های دیگر پتروشیمی را تحریم کند. علت تدریجی جلو بردن 
تحریم ها نیز این است که می خواهد در بازار خالء یا کمبودی ایجاد نشود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما نکته ی قابل توجه این است که پتروشیمی 
تنوع  و  است  گسترده ای  بازار  دارای  که  چرا  است،  نفت  از  متفاوت 
پتروشیمی  در  نوع محصول   ۱۰۰ از  بیش  ما  باالست.  آن  محصوالت 
داریم و تحریم های آمریکا در صنعت پتروشیمی راه به جایی نخواهد 

برد.
قره خانی ادامه داد: تحریم های آمریکا شاید هزینه های ما را افزایش داده 
و مشکالت کوچکی را برای ما ایجاد کند، اما نمی تواند جلوی درآمدهای 
ارزی کشور را از بخش پتروشیمی بگیرد. امسال نیز درآمدهای حاصل از 

محصوالت پتروشیمی مانند سال های قبل خواهد بود.

اخبار
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 عباس عبدی :

دالیلاستعفاهایداخلدولتشفافبیاننمیشود

مطهرنیا:

پارادایمسیاستخارجیایران،پارادایممقاومتاست

یک فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: استعفاها در 
عین تهدید بودن برای ثبات و اعتماد به نفس دولت؛ 
می تواند فرصت مناسبی هم جهت بازسازی و تقویت آن 

تلقی شود.
عباس عبدی کنشگر و فعال سیاسی اصالح طلب در 
گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به عوامل موثر 
داخلی دولت بر استعفای وزرا از جمله نبود مدیریت واحد 
و مرجع نهایی برای حل مشکالت  بین وزارتخانه ها، کمبود 
دولت،  از  درخارج  گفت:  تحریمی،  و مشکالت  بودجه 
ساختاری وجود دارد که غیرمسئوالنه به دولت فشار آورده 

و برخورد می کند.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا داللیل 
اصلی  دالیل  استعفا،  برای  دولت  وزرای  شده  مطرح 
هستند، گفت: حقیقت این است که دالیل استعفاها 
شفاف بیان نمی شود، شاید آقای آخوندی دالیل استعفای 
خود را نسبت به سایرین شفاف تر بیان کرد، اما متاسفانه 
دالیل آقای ظریف و وزیر آموزش و پرورش خیلی دقیق 

مطرح نشد.
استعفای  دلیل  نمی رسد  نظر  به  اینکه  با  افزود:  وی 
بطحایی شرکت در انتخابات مجلس باشد و شاید اصال 
نامزد هم نشود، اما وزیری که در این شرایط وزارتخانه را 
رها کند و بخواهد برود نماینده شود را باید اخراج کرد. لذا 

گمان نمی کنم دلیل اصلی اش این باشد 
عبدی با اشاره به نبود شفافیت در ایران، گفت: طبعا 
مسائل دیگری هم در استعفاها وجود دارد اما چون در 
ایران مسائل شفاف گفته نمی شود، این اتفاق ها و مسائل 

پیش می آید.
وی افزود: ربطی هم به یک دست بودن یا نبودن دولت 
ندارد، شاید فقدان یک راهبرد جامع در دولت است که 
موجب این مشکالت می شود ضمن اینکه وقتی به جاهای 
سفت و مشکالت برمی خورریم، به یکدیگر شاخ می زنیم و 

عدم حل برخی مسائل را از چشم هم می بینیم.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه از یک زاویه 

هم نباید به استعفا خیلی منفی نگاه کنیم، گفت: آن زاویه 
هم این است که دولت فعلی دولتی نیست که بخشی 
از وزرایش به هر قیمتی بخواهند به میز بچسبند، یعنی 
پست و مقام برای آنها اینقدر کلیدی نیست که بخواهند 
به هر قیمتی کار خود را ادامه دهند، بنابراین وقتی با 
مشکالت ناشی از عدم هماهنگی مواجه می شوند، حاضر 

هستند استعفا داده و کنار روند.
وی با اشاره به اینکه حتما عواملی درون دولت وجود دارد 

که باعث ایجاد چنین مسائلی می شود، بیان کرد: فقدان 
انسجام داخلی، فقدان مدیریت واحد و مرجع نهایی موثر 
برای حل مشکالت فی مابین وزرا یا وزارتخانه های مختلف؛ 
همچنین دالیلی چون فقدان قاطعیت، کمبود بودجه و 
مشکالت تحریمی همه از دالیل گوناگون فشارهای داخلی 

دولت هستند.
بر  وارد  بیرونی  فشارهای  اینکه  بیان  با  عبدی  عباس 
دولت کامال واضح هستند، گفت: ساختاری در بیرون از 

دولت وجود دارد که غیرمسئوالنه فشار آورده و برخورد 
می کند. از طرفی چون کسی هم نیست که از وزرا دفاع 
کند، آنها باید خودشان این فشار را تحمل کنند، برخی 
مثل آقای زنگنه تحمل می کنند و بعضی ها خیلی حاضر 

نیستند که این فشارها و فضا را تحمل کنند.
وی ادامه داد: این استعفاها در عین تهدید بودن برای 
ثبات و اعتماد به نفس دولت؛ می تواند فرصت مناسبی 

هم جهت بازسازی و تقویت آن تلقی شود.

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان این که 
آمریکا به دنبال محدودسازی همکاری های بین المللی با 
ایران و محاصره منطقه ای تهران در جهت تبدیل شدن 
چالش تهران به عنوان دشمن نظم منطقه ای و بین المللی 
است،  گفت: البته پارادایم حاکم بر سیاست خارجی ایران، 
پارادایم مقاومت است و دکترین برخاسته از این مقاومت، 
مبارزه با آمریکا به عنوان پرچمدار استکبار جهانی برای 

انقالب اسالمی ایران مطرح شده است.
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود 
از این که تغییر لحن آمریکا در برابر ایران چه تاثیری در 
رفتار و واکنش ایران خواهد داشت؟ گفت: مساله ایران 
و آمریکا اکنون در چارچوب سپهر گفتمانی دولت ترامپ 
در حال شکل گیری و محتوابخشی است ، پارادایم حاکم 
بر رفتار و کنش آمریکایی ها براساس پادگفتمان رویای 
دکترین  و  آشوب  پاردایم  اکنون  که  است  آمریکا  بزرگ 
بازیگر دیوانه،  سیاست کالن ابهام و پیچیدگی، استراتژی 
جوجیتسو و تاکتیک های تحریک کردن، جا خالی دادن و 
پرتاب کردن را با تکنیک جنگ رسانه ای به انجام می رساند.

کنش های  و  رفتارها  با  آمریکایی ها  کرد:  تصریح  وی 

خود در قبال ایران در دهه گذشته و پس از آغاز پرونده 
هسته ای ایران در چارچوب آنچه تئوری جنگ نامتعادل 
با ایران برخورد می کنند و لذا در این فضای  خوانده اند 
گفتمانی و پادگفتمان رویای بزرگ آمریکا در پی شکل 
بخشیدن به نظم نوین جهانی و مرکز ثقل فالت ایرات 

است.
همچنین  خارجی  سیاست  مسائل  کارشناس  این 
بیان کرد:  آمریکا بر آن است که زمینه های حل مساله 
ایران را در چارچوب دکترین محدودسازی همکاری های 
بین المللی با ایران و محاصره منطقه ای تهران به سمت 
تبدیل شدن چالش تهران به  عنوان دشمن نظم منطقه ای 

و نظام بین الملل انتقال دهد.
مطهرنیا در ادامه اظهار کرد: در این زمینه آنچه که مورد 
گفتاری  رویداد  یک  به  دادن  می گیرد شکل  قرار  توجه 
به گونه ای که بتواند افکار عمومی جهان را در دو بخش 
نخبگان و توده ها به سمت ایجاد وضعیتی سوق دهد که 
جهان به این باور دست یابد که ایران در مسیر مذاکره به 
یک تفاهم بین المللی تن نخواهد داد بلکه ایران تالش دارد 

تا با سخن گفتن از مذاکره به اعالم مواضع بپردازد.

وی افزود: آمریکا نیز در تالش است تا بتواند زمینه های 
محدودسازی  جهت  در  عمومی  افکار  به  دادن  شکل 
منطقه ای  و محاصره  ایران  با  المللی  بین  همکاری های 
تهران را به سمت و سوی عملیات میدانی انتقال دهد و 
همچنین با انجام مذاکرات پی در پی در قالب میانجی های 
گوناگون بتواند ایران را براساس نُرم های مطرح شده از 
سوی خود پای میز مذاکره بکشد یا آن که تالش نماید تا 
با شکل دادن به مذاکرات گوناگون در قالب ادبیات مواج 
با شکست مذاکرات  واشنگتن  بر  تیم حاکم  ابهام  پر  و 
میانجی گرایانه کشورهای مطرح در حال حاضر، زمینه پرور 
در  ایران  بر  بیش تر  فشار  اعمال  برای  مقبولیت  نوعی 

گستره بین المللی شود.
وی درباره این که رفتار و واکنش ایران در قبال این نوع 
رفتار آمریکا باید چگونه باشد؟ گفت: تصمیم گیری در باب 
رودررویی یا مذاکره با آمریکا در وضعیت برزخ گونه در بین 
این دو قرار گرفتن با رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران 
است، به عبارت دیگر عنصر تصمیم گیرنده در ساختار 
قدرت و ساختار تایید شده آن در قانون اساسی به ایشان 
باز می گردد و آن چه که پارادایم حاکم بر سیاست خارجی 

ایران است، پارادایم مقاومت است و دکترین برخاسته از 
این مقاومت، مبارزه با آمریکا به عنوان پرچمدار استکبار 

جهانی برای انقالب اسالمی ایران مطرح شده است.
کرد:  اظهار  همچنین  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
بنابراین تصمیم سازان در این زمینه باید در چارچوب این 
معنا و محتوا عمل کنند. اکنون اگر قرار است در این زمینه 
تصمیم گیری شود باید در مراجع اصلی و تصمیم گیرنده 
و در نهایت با تایید ایشان زمینه های یک شیفت پارادایم 

به وجود آید.
وی  با بیان این که در سال 9۰ گفتمان سالم و صلح 
را مطرح کردم و گفتم ایران بهتر است به سمت وسوی 
و  ملی  اتحاد  ایجاد  برای  درون  در  سالم  پارادایم  یک 
صلح در بیرون برای ایجاد یک اتفاق بین المللی برای به 
منصه ظهور رساندن اصول و ارزش ها پیش برود، معتقد 
است: تا یک تغییر پارادایم صورت نگیرد به نظر می رسد 
انجام چنین مذاکره ای در درون دچار تعارض گفتمانی و 
پارادایمی است و تا حدود زیادی می تواند در نهایت ضربه 
زننده به هویت نظامی باشد که ماهیت خود را مبارزه با 

آمریکا و استکبار جهانی تعریف کرده است.

فرجی راد:
احتمال کاهش نقش اروپا دربرجام

 نقوی حسینی:
شینزوآبه اولین کسی نیست که پیام غرب را به تهران می آورد

سفیر اسبق ایران در نروژ با بیان اینکه ممکن است نقش اروپا در برجام و 
اینستکس تا حدی کاهش یابد، گفت: احتمال دارد اروپا آنگونه که برای برجام 

اهمیت قائل بود، دیگر اهمیتی قائل نباشد.
عبدالرضا فرجی راد سفیر اسبق ایران در نروژ در گفتگو با خبرنگار مهر، در 
خصوص آینده روابط اروپا با ایران با در نظر گرفتن رشد گروه های افراط گرای 
راست اروپا در نتیجه انتخابات پارلمانی اخیری که برگزار شد؛ اظهار داشت: 
پارلمان اروپا چندان نقش اجرایی ندارد و بیشتر با صدور اعالمیه و بیانیه از 
جانب اروپا نقش آفرینی می کند، البته این به معنای تأثیرگذار نبودن پارلمان 
نیست چرا که آنها با اثرگذاری بر تصمیمات سیاسیون اروپا به ایفای نقش 

می پردازند.
وی گفت: عالوه بر این، با عدم کاندیدا شدن خانم موگرینی در انتخابات 
اخیر، فرد دیگری که جایگزین وی می شود احتمال دارد به لحاظ فکری همچون 

خانم موگرینی به ادامه روند برجام و همکاری با ایران اعتقاد نداشته باشد.
فرجی راد تصریح کرد: یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه برجام برای 
اروپایی ها موضوع بسیار با اهمیتی است و این اهمیت هم به دلیل منافع 

امنیتی است که برایشان دارد.
سفیر اسبق ایران در مجارستان بیان کرد: تحوالتی هم که اخیراً در خلیج 
فارس رُخ داد و وزیر خارجه انگلیس تلویحاً و نه مستقیم به ایران اخطار داد 
و از طرف مقابل ما حمایت کرد، با توجه به احتمال اینکه ممکن است فردی 
تندتر از خانم ترزامی در انگلیس بر سر کار آید، می تواند شکافی را در اروپا 
ایجاد کند. این می تواند به معنای آن باشد که دیگر اروپا آنگونه که برای برجام 
اهمیت قائل بود اهمیتی قائل نباشد، نه اینکه از آن خارج شود ولی به هر حال 

این را باید مد نظر داشته باشیم.
و  به برجام  را نسبت  اروپا  این مساله می تواند نقش  اینکه  بیان  با  وی 
اجرای اینستکس تا حدی کاهش دهد، ادامه داد: این احتمال هم می رود که 
تغییراتی در انگلیس رُخ دهد که باب میل اروپا نباشد و این به معنای تغییر 

سیاست آنها و افزایش شکاف میان اروپا است.
پارلمان  با  ارتباط  نظر  از  ایران  که  معتقدند  اروپایی ها  افزود:  راد  فرجی 
اروپا نقش ضعیفی دارد. لذا ما می توانیم با تقویت روابط خود با آنها ضمن 
تأثیرگذاری بر پارلمان اروپا بر بیانیه ها و اعالمیه های صادر شده از سوی آن 

نهاد اثرگذار باشیم.
سفیر اسبق ایران در نروژ با بیان اینکه با توجه به شرایط منطقه ای و 
بین المللی باید با اروپایی ها تماس بیشتری داشته باشیم، تصریح کرد: 
آمریکایی ها اخیراً روی اروپا تمرکز کردند، شما ببینید پمپئو با سفرش 
به آلمان به دنبال همراه کردن بیشتر این کشور با سیاست های خود 

است.
وی گفت: آلمان کشوری است که در موضوع ادامه برجام و همکاری با 
ایران مواضع و نقش مثبت تری از دیگر اروپایی ها داشت، بنابراین آمریکا 
می خواهد نظر آلمان را در این خصوص تغییر و حمایت خانم مرکل را در 
موضوعی که می خواهد در شورای امنیت علیه ایران قطعنامه به تصویب 
برساند، جلب کند. سفر ترامپ به انگلیس هم در این همین راستا است که 

نظر مثبت آنها را در شورای امنیت علیه ایران داشته باشند.
فرجی راد بیان کرد: بنابراین بهتر است که با تقویت روابط با کشورهای 
مختلف اروپایی اجازه ندهیم آمریکا بتواند سیاست خود را در قبال آنها اجرایی 

و نظرش را بر آنها اعمال کند.
این کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط با اروپا هیچ 
منافات و تضادی با ارتباط ما با چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و حتی 
کشورهای منطقه ای و پیرامونی ما ندارد و هر یک از این کشورها جایگاه خاص 
خود را در سیاست خارجی ما دارند. اما دلیل نمی شود که یک قاره ای که از 
نظر سیاسی محکم پای برجام ایستاده را به دشمن خود تبدیل کنیم. نباید 
بگذاریم دشمن ما از ضعف ارتباط با کشورهای اروپایی سو استفاده و آنها را 

ترغیب به همراهی از سیاست های خود کند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
درباره سفر نسخت وزیر ژاپن گفت: سفر شینزوآبه به کشورمان مهم است اما 

وی اولین کسی نیست که پیام غرب را به ایران می آورد.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره سفر 
شینزوآبه نخست وزیر ژاپن به کشورمان گفت: ژاپن از شرکای سنتی جمهوری 
اسالمی ایران است، مراودات این کشور همیشه با ما مثبت بوده بنابراین این سفر 
برایمان بسیار اهمیت دارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در خبرها گفته می شود شینزوآبه حامل 
پیام از طرف غربی ها است، باید بگویم ایشان اولین کسی نیست که پیام غرب را 

به ایران می آورد. وی تاکید کرد: ایاالت متحده این روزها برای مذاکره با ایران بسیار 
واسطه تراشی می کند یه روز سوئیس روز دیگر عراق و یک زمانی کشور دیگری را 

پیام رسان می کند باید گفت سیاست جمهوری اسالمی ایران درباره این امر آشکار 
و روشن است. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی گفت: تا هنگامی 
که آمریکا بر طبل تهدید، تحریم و فشار بکوبد و رفتارش را تغییر ندهد، غیر 
عقالنی است که ما باب مذاکره با این کشور را به رویش باز کنیم. وی درباره سفر 
هایکو ماس  وزیر خارجه آلمان به ایران ، بیان کرد: اگر سفر وزیر خارجه آلمان 
به کشورمان برای واسطه گری میان ایران و ایاالت متحده باشد، بی نتیجه است 
زیرا رابطه بین ایران و ایاالت متحده واسطه بردار نیست. نقوی حسینی تاکید کرد: 
اگر آلمان و سایر کشورها برای مراودات و تعامالت با خود جمهوری اسالمی به 

کشورمان بیایند، ما بسیار استقبال می کنیم.

روزنامه صبح ایران


