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نگاه اروپا نسبت به ایران با آمریکا تفاوتی ندارد
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اینکه تصور کنیم نگاه اروپا نسبت به ایران 

متفاوت با رویکرد آمریکا به ما است یک اشتباه به حساب می آید.
جواد منصوری درخصوص رویکرد اخیر اروپا نس��بت به ایران مبنی بر طرح 
اتهام زنی های گس��ترده و تحریم ش��خصیت های حقیقی و حقوقی ایران، اظهار 

داشت: مجموعه کشورهای اروپایی، آمریکا و متحدان این کشورها از جمله کانادا 
استراتژی مشخصی در برابر کشورهایی که دارای استقالل، فکر و ایدئولوژی مشخص 

و متفاوت��ی از آنه��ا هس��تند، دارند و به هر طری��ق ممکن جهت توقف روند سیاس��ی، 
اقتصادی و بین المللی آن کشورها عمل می کنند.

وی گفت: ممکن است کشورهای ذکر شده در درون خود دچار اختالفات و مشکالتی 
باشند اما در برابر کشورهای مستقل وحدت رویه دارند، بنابراین اینکه تصور کنیم نگاه اروپا 

نسبت به ایران متفاوت با رویکرد آمریکا به ما است یک اشتباه به حساب می آید.

نظرگاه
طرح استانی شدن انتخابات در مجمع تشخیص رد شده است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به بررسی طرح استانی شدن 
انتخابات در مجلس ش��ورای اسالمی گفت:  این طرح منطبق بر سیاستهای کلی 

نظام نیست و بعید است بدون اعمال تغییرات اساسی به تصویب برسد.
مصطفی میرس��لیم با اشاره به طرح اس��تانی شدن انتخابات مجلس شورای 

اس��المی که کلیات آن در روزهای اخیر از س��وی نماین��دگان مجلس به تصویب 
رسیده است، گفت: علی رغم اینکه قانون انتخابات در چهل سال اخیر سه بار به کلی 
تغییر کرده و ده ها بار نیز اصالح شده ولی همچنان دارای اشکاالت متعددی است.

وی افزود: برای برطرف کردن این اش��کاالت، الزم است که شورای نگهبان، مجلس 
ش��ورای اسالمی و وزارت کشور با اتکا بر سیاست های کلی ابالغی در شهریور ١٣٩٥، با 
یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند. آنچه اخیراً تحت عنوان استانی شدن انتخابات از 

سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، منطبق بر سیاست های کلی نظام نیست.

مصلحت
اسماعیل بخشی شکنجه  نشده است

دادستان کل کش��ور با اشاره به گزارش هیات بررسی اظهارات اسماعیل بخشی 
مبنی بر شکنجه در دوران بازداشتش گفت: فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار 

گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است.
حجت االسالم محمدجعفر منتظری اظهار کرد: پس از نشر خبر شکنجه یکی از 

کارگران شرکت نیشکر که در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شده بود و دستور ریاست 
قوه قضاییه برای اعزام هیات تحقیق، ما هفته گذشته بالفاصله هیئت را اعزام کردیم.

وی گفت: این هیئت در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطالعات 
کاملی داش��تند یا صاحب نظر بودند و اطالعاتی در اختیار داشتند، بررسی کامل و جامع 
انجام شد و گزارش هیات را به صورت مکتوب و به صورت جامع برای ما آوردند. الحمدهلل 
گزارش متین، جامع و خوبی است و آنچه که من به اطالع مردم می رسانم این است که این 

خبر از اساس دروغ بوده و هیچگونه ضرب و جرح و شکنجه ای در کار نبوده است.

میزان

رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی گفت:  کش��ور هایی که با داعش همراه بوده اند، ديـــــدگاه
هیچ گاه نمی توانند برای ایران و سوریه دوستان خوبی باشند.

هیات پارلمانی ایران با اعضای کمیس��یون امنیت ملی و 
ش��ورای امور عربی و خارجی و اعضای شورای گروه دوستی 
پارلمانی سوریه و ایران در محل مجلس خلق سوریه نشستی 
را برگ��زار کردند که در این نشس��ت فیص��ل الخوری رئیس 
کمیس��یون امنیت قومی س��وریه ضمن خوش آمدگویی به 
هیات پارلمانی ایران روابط ایران و سوریه را برادرانه توصیف 
ک��رد و علت تداوم ای��ن روابط تاریخ��ی را حمایت از جبهه 
مقاومت دانست که ریش��ه در آرمان های امام خمینی)ره( و 

مرحوم حافظ اسد دارد.
همچنین رئیس کمیس��یون امنیت قومی مجلس سوریه 
اضاف��ه کرد: کش��ور هایی که در جنگ س��وریه نقش تخریبی 
داشته اند به هیچ وجه در بازسازی سوریه نقش نخواهند داشت.

حشمت اهلل فالحت پیشه نیز با اش��اره به نقش رزمندگان 
و ش��هدا در به ناکامی کش��یدن فتنه بزرگ وظیفه مجالس و 
دولتم��ردان را در به ثمر نش��اندن تالش های رزمندگان خطیر 
خواند و گفت: آن دسته کشور هایی که با داعش و تروریست ها 
همراه بوده اند، هیچ گاه نمی توانند برای ما دوستان خوبی باشند.

تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و مذهبی نیز از دیگر تأکیدات 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.

فالحتپیشه:
کشورهایحامیتروريستهادوستانخوبینخواهندبود

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی  مجلس گفت: اروپایی ها رفیق ش��فیق درحـــاشیه
آمریکا هستند و اجالس لهستان صرفاً برای سرپوش گذاشتن 

روی اس.پی.وی و به انحراف کشاندن این قضیه است.
حجت االس��الم احم��د س��الک در واکنش ب��ه برگزاری 
اجالس��ی ضد ایرانی در لهس��تان که از س��وی وزیر خارجه 
آمریکا مطرح ش��د، گفت: یکی از توطئه های اصلی دشمن، 
برگزاری اجالس های متعدد ضدایرانی در اروپا و آمریکاست.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً اجالس لهستان با شکست روبه رو 
خواهد شد، گفت: قرار است نتانیاهو در این نشست حضور پیدا 
کند و قطعاً هدف مسئوالن رژیم صهیونیستی از حضور در این 

اجالس آن است که سرپوشی روی جنایت هایشان در سوریه، 
فلسطین و عراق بگذارند و این مسائل را به فراموشی بسپارند و 

نظرات جامعه جهانی را به اجالس لهستان جلب کنند.
س��الک با تاکید بر اینکه اروپا رفیق شفیق آمریکاست 
و س��ران اروپا به ویژه سه کش��ور عضو برجام یعنی آلمان، 
فرانس��ه و انگلی��س ب��دون اذن آمریکا هی��چ اقدامی انجام 
نمی دهند، افزود: ما نبای��د هیچ امیدی به مذاکرات با اروپا 
داشته باشیم و بدانیم که اس.پی.وی اجرا نخواهد شد. تیم 
مذاکره کننده ما باید ب��اور کنند که اروپایی ها چون آمریکا 
بدعهد هس��تند و آن قدر وقت کشی می کنند که به گونه ای 

بتوانند از زیر بار تعهدات خود در برجام خارج شوند.

سالک:
اجالسلهستانبرایسرپوشگذاشتنرویاس.پی.ویاست

تجربه برجام
راجع ب��ه برجام؛ خب، بن��ده از روز اّول بارها و بارها 
گفتم به آمریکا اعتماد نکنید! هم در جلسات خصوصی این 
را گفتم، هم در جلسات عمومِی مردمی گفتم؛ در جلسات 
خصوصی بیش��تر هم این را گفتم؛ گفتم به اینها اعتماد 
نکنید؛ اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین های الزم را 
فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد 
امضا کنید؛ به حرِف اینها اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی 
ک��ه بنده آن وقت، بخص��وص روی آن تصریح کرده بودم 
این بود که گفتم ما ای��ن قرارداد را قبول میکنیم به این 
شروط -چند شرط بود- یکی از شرط ها این بود که گفتیم 
رئیس جمهورِ وقِت آمریکا بنویسد و امضا کند که تحریمها 
برداشته شد؛ این جزو شرایط ما بود، جزو شرایط بنده بود؛ 
خب، مسئولین محترم زحمت کشیدند، تالش کردند، عرق 
ریختند، ]ولی[ نتوانستند و این نشد و نتیجه اش این است 
که دارید مشاهده میکنید: دو سال، دو سال ونیم گذشته 
اس��ت، ما به همه ی تعّهدات عم��ل کرده ایم، این مردک 
می آید بیرون و میگوید که من قبول ندارم و خارج میشوم 
و چنین میکنم و چنان میکنم. حاال گفته میشود که برجام 
را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به 
این س��ه کشور هم اعتماد ندارم. من میگویم به اینها هم 
اعتم��اد نکنید؛ ]اگر[ میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین 
به دس��ت بیاورید -تضمین واقعی، تضمی��ن عملی- َوااّل 
فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، 
]اّما[ به یک شیوه ی دیگر. روشهای سیاسی و دیپلماسی، 
روش��های ویژه ای اس��ت؛ گاهی لبخند میزنند و در حال 
لبخند، خنجر را تا دس��ته در سینه ی انسان فرو میکنند؛ 
دیپلماس��ی این اس��ت دیگر؛ با اخالق خوش، با تعریف و 
تمجید که »بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، ما میدانیم 
ش��ما قرارداد را به هم نمیزنید،«! اگر چنانچه توانس��تید 
تضمی��ن از آنها بگیرید به طوری که بش��ود اعتماد کرد، 
خب اش��کالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید 
چنین تضمین قطعی ای را بگیرید -که بنده هم بسیار بعید 
میدانم که بتوانید تضمین بگیرید- آن وقت دیگر نمیشود 

این جوری حرکت کرد و این جوری ادامه داد.
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مخاطب شمایید

واکنش ضرغامی به مستند »بهتان«
عزت اهلل ضرغامی نوش��ت: مستند بهتان، بهتان 
آش��کار بی بی س��ی علیه جمهوری اسالمی ایران 
اس��ت. نفی "محکم��ات" اقوال و رفتار رهب��ران انقالب و 
پرداخت��ن به "متش��ابهاتی" که نوعا نادرس��ت و حداقل 
غیرمرتبط با اصل موضوع اس��ت، بهتان بزرگی است که 
نمی تواند پایه های محکم و ایدئولوژیک نظام را سست کند.

سیاست مجازی

کژال کیهانی

امضای توافق هسته ای ایران با  ١+٥ و اج��رای برجام منوط به دستبـهنقد
٩ پیش شرط مقام معظم رهبری بود؛ پیش شرط هایی 
ک��ه یکی از بنده��ای آن لغو تمام تحریم ه��ا در روز 
اج��رای برجام بود اما س��ه س��اله ش��دن برجام هم 
گذش��ت، دریغ از ی��ک روز تعهد طرف مقابل به این 
توافق بین المللی! که امضای کری و قطعنامه سازمان 
ملل تضمین هایش بود و به تازگ��ی رای الهه را هم 
گرفته است! اما ماجرا از جایی قابل تامل می شود که 
ببینی در سه سال گذشته به جز اجرا نشدن برجام، 
امری��کا آن را نق��ض کرده، اروپا تعهدات��ش را تا حد 
اجرای ساز و کار مالی فرسوده ای که فقط اسم است 

کاهش داده و ما همچنان پایبنیدم!
 تیم مذاکره کننده کشورمان چنان گوی سبقت 
را از ط��رف غرب��ی ربود و به تمام تعه��دات خود در 
کمترین زمان ممکن عمل کرد که انتظار می رفت در 
روز اول برجام همه این تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران برچیده شود اما هرچه صبر کردیم چیزی جز 
نقض عهدهای مکرر از طرف مقابل ندیدیم! و در آخر 

هم گزینه ای به اسم ترامپ همه را سورپرایز کرد.
به تالش های ش��بانه روزی تیم ب��رای احقاق 
حقوق صلح آمیز هسته ای ملت ایران واقفیم اما در 
برخی مواقع عملکرده��ای منفعالنه و لبخندهای 
نابه ج��ا و اعتماد بی جا به آمریکا س��بب ش��ده تا 
دش��من ملت تا این اندازه وقیح و گس��تاخ شود و 
ازهم اکنون به بعد نیاز اس��ت با دیپلماسی انقالبی 

پاسخ این دشمنان فریبکار را بدهیم. 
بدت��ر از آن ای��ن اس��ت که در این مس��یر تا 
می خواهی��م فراموش کنیم که چه کاله گش��ادی 
بر سر مسئوالن مذاکرات رفته است، تا می خواهیم 
راهکار جدید برای رس��یدن به مطالباتمان بیابیم! 
بدهکاران طلبکار دس��ت به کار ش��ده و با فرار رو 
به جل��و تقصیرها را به گردن دیگ��ران می اندازند! 
و می گویند رقیب نگذاش��ته جمهوری اسالمی از 

مواهب برجام برخوردار شود!!! 
ام��ا انگار یادش��ان رفته آن روزها که جش��ن 
می گرفتند و مدام برای مردم از مواهب می گفتند 
و گالب��ی و س��یب و آفتاب تاب��ان را علم کردند و 
تیم با تاکید بر فهمی��دن زبان دنیا معتقد بود که 
هیچ کس��ی در جهان توان به هم زدن این پیمان 
بین الملل��ی را ندارد ح��اال باید پاس��خگوی افکار 

عمومی بابت اعتماد از دست رفته باشد.
 ظری��ف ی��ادش رفت��ه در مقاب��ل دوربین��ی 
ک��ه میلیون ه��ا جفت چش��م به آن خی��ره بودن 
گف��ت همزمان با انج��ام تعهدات هم��ه تحریم ها 
لغو می ش��ود، ی��ادش رفته که با متنی انگلیس��ی 
می نشس��ت و ادعا می کرد لغت ب��ه لغت به خاطر 
اش��راف به زبان دنیا نوش��ته اند! ی��ادش رفته که 
دوس��ت و همکارش جناب صالحی س��ه بار قسم 
جالله خ��ورد که همه تحریم ها ب��ا انجام تعهدات 
لغو می ش��ود!!! حتما یادش رفت��ه که رهبری هم 
اعالم کردند ک��ه انتظارات از برجام که همان رفع 
تحری��م بود برآورده نش��ده و تاکی��د کردند که ما 
برای اختالف انداختن بین اروپا و امریکا و یا اثبات 

بدعهدی امریکا مذاکره نکردیم! 
اما جناب وزیر باید بداند مسول امضا، پیگیری 
و روش��ن کردن اوضاع برجام ج��ز خودش و تیم 
امضاکننده کس��ان دیگری نیستند و صحبت های 
منتقدان هر چند تلخ اما تاثیری در امروز نداشته و 
تنها پیشگویی درستی است که در زمان خوشحالی 

توخالی آنها صورت گرفته است. 
ظریف فراموش کرده که گفت تضمین برجام را 
از کری گرفته است! فراموش کرده که امضای وزیر 
خارجه امریکا را پذیرف��ت اما هیچ اتفاقی رخ نداد! 
حاال همه تقصیرها را بر سر منتقدانی می اندازد که 
دلس��وزانه حال امروزش را پیش بینی کرده بودند! 
انگار پیش بینی جرم بوده!! ظریف مدعی اس��ت که 
تندروها م��ردم را از مواهب برج��ام منع کردند در 
حالی که اصال مواهبی اتفاق نیافتاد که منع شود و 
اگر حرف ظریف را باور کنیم اینطور به نظر می رسد 
که انگار برای گرفتن حقمان حق حرف زدن و نقد 

کردن را هم به طرف مقابل داده ایم، اما باید دید چه 
اتفاقی در این مس��یر رخ داده است و تیم هسته ای 

چرا به تعهدی به این شکنندگی رضایت دادند؟!
ای��ن روزه��ا که خبرهای��ی از احتم��ال اعالم 
سازوکار مالی ویژه اروپا همزمان با سومین سالگرد 
اجرای برجام به گوش می رسد انتظار این است که 
تیم هس��ته ای و سیاست خارجی مان گوش هایش 
را بگیرد و فقط عمل را محاس��به ک��رده و درباره 
عملکرد طرف مقابل حرف بزند نه درباره وعده های 

زیبایی که می توانست داده نشود.
روز گذشته رسانه های دولتی نوشتند که یک 
نشریه آمریکایی در گزارشی تحلیلی با اعالم اینکه 
س��ازوکار مالی وی��ژه اروپا با ایران اواس��ط ژانویه 
راه اندازی می شود، نوش��ت: سیاست سخت گیرانه 
رئیس جمهور آمریکا درقبال ایران، اعتبار واشنگتن 

برای رسیدگی به دیگر مسائل را از بین می برد.
نش��ریه پولتیکو به قلم جرت بالنک یک مقام 
دولت ب��اراک اوباما و عضو ارش��د بنی��اد کارنگی 
نوشت: سیاس��ت های دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا در قبال ایران ب��ا بی احتیاطی همراه بوده 
اس��ت، چراکه ایران را دع��وت می کند تا به برنامه 
هس��ته ای خود بازگردد و اعتبار آمریکا برای بحث 

بر سر معامالت دیگر را کاهش می دهد.
ام��ا آمریکا درخص��وص مس��ئله مهم تر )این 
کش��ور(، یعن��ی روابطش با متحدان و ش��رکایش 
و نق��ش محوری آمریکا در نظام مالی دنیا بس��یار 
غیرمحتاطانه ت��ر ب��وده اس��ت ک��ه عواقبی پیش 
می آورد. ایران می تواند یک مشکل باشد، اما ارزش 
آن را ندارد که منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا به 

عنوان بانکدار جهان به قمار گذاشته شود.
دولت آمریکا اکنون یک فرصت دارد - ش��اید 

بهترین فرصتی که برایش باقی مانده است - تا از 
خطر کاهش نقش مح��وری آمریکا در نظام مالی 

جهان بکاهد.
اتحادیه اروپا به برقراری یک ساز و کار مالی برای 
تسهیل روابط تجاری با ایران پس از بازگشت تحریم های 
آمریکا نزدیک شده است. اتحادیه اروپا احتمال دارد در 
ماه جاری )میالدی( همزمان با سومین سالگرد اجرای 
کامل توافق هسته ای با ایران در ژانویه 20١6 این ساز 
و کار را اعالم کند. سومین سالگرد اجرایی شدن برجام 

26 دی ماه ١٣٩7 خواهد بود.
این مس��ئله یک خطر جدی ب��رای حاکمیت 
مالی آمریکا در میان مدت تا درازمدت به حس��اب 
می آید. این س��ازوکار ب��ه اروپا اج��ازه می دهد تا 
زیرس��اخت یک نظام بانکی را راه اندازی کند که از 
طریق اتصال به نیویورک کار نمی کند؛ مس��ئله ای 
که نفوذ گسترده آمریکا را به عنوان ستون فقرات 

)نظام مالی جهان( به خطر می اندازد.
اع��الم طرح س��ازوکار مالی ویژه، موس��وم به 
اس.پ��ی.وی توس��ط فدری��کا موگرینی مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مهم ترین موضوعی 
بود که در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 
س��ال 20١8 رخ داد. هرچند که ب��ه دلیل ادعای 
ترامپ مبنی بر انجام بیش��ترین کارها در دولتش 
و تمس��خر حضار نسبت به آن با کم توجهی روبرو 
ش��د. همچنین ترامپ نتوانست در شورای امنیت 
سازمان ملل دیگران را در کمپین فشار علیه ایران 

همراه خود کند و منزوی شد.
موگرینی جزئیات چندانی درباره این سازوکار 
ارائه نداد اما ابعاد آن هر روز روش��ن تر می ش��ود. 
کش��ورهای اروپایی از موسسات مالی دولتی خود 
فهرس��تی تهی��ه می کنند ت��ا اج��ازه معامالت با 

ایران را داش��ته باش��ند. آلمان و فرانسه و نه یک 
کش��ور کوچک ریاست این س��از و کار را بر عهده 
خواهند داشت. احتماال این سازوکار اواسط ژانویه 
راه اندازی می شود اما واضح است که اجرای آن کار 
ساده ای نیست. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این 
چنین مهندسی مالی را هر روز انجام نمی دهند و 
نظ��ام مالی اروپا نیز با آمریکا در هم تنیده اس��ت. 
از این رو بعید است هیچ فرد یا موسسه ای بخواهد 
در مع��رض کوچک ترین خطر از ناحیه تحریم های 
آمری��کا قرار گیرد. با این حال، اروپایی ها به دنبال 
ایجاد این س��ازوکار هستند که حامل پیامی مبنی 
ب��ر این اس��ت که اروپا ب��اور دارد، خ��روج آمریکا 
از تواف��ق هس��ته ای دال ب��ر بی ثبات��ی، غیر قابل 
پیش بینی ب��ودن و بی توجهی به منافع متحدانش 
اس��ت که به آمریکا به عنوان س��رمایه دار جهان و 

دالر، به عنوان ارز جهانی وابسته هستند.
ساز وکار مالی ویژه با یک قاعده نسبتا متعادل 
و آرام ب��ه پیش خواهد رفت، به گونه ای که خش��م 
آمریکا را برنمی انگیزد و برای تسهیل معامالتی که 
شامل تحریم نیستند مانند فروش مواد غذایی، دارو 
و برخی کاالهای مصرفی به ایران استفاده می شود.

به نوش��ته پولتیک��و، اما محدود ک��ردن این 
س��ازوکار به کاالهای بشردوستانه که تحت تحریم 

نیستند، یک اشتباه وحشتناک خواهد بود.
بعید است که یک س��ازوکار مالی ویژه با ایران 
معن��ای زیادی برای اقتصاد ای��ران یا توانایی آمریکا 
برای وارد آوردن فش��ار داشته باشد اما این سازوکار 
به مدیرانش می آموزد که می توانند از آن برای موارد 
دیگر در آینده استفاده کنند. دونالد ترامپ و دولت 
او باید درک کنند که سوق دادن متحدان به سمت 
ایجاد جایگزین هایی برای بازارهای مالی آمریکا چه 
پیامدهایی )برای آنها( خواهد داشت. نفوذ آمریکا در 
اقتصاد جهانی و همچنین اعتماد به دالر به عنوان ارز 
جهانی کاهش پیدا کرده است. رئیس جمهور ترامپ 
با فراهم کردن غیرضروری این فضا برای متحدان که 
به نقاط دیگر نگاه کنند، قدرت اقتصادی بلندمدت 

آمریکا را به خطر انداخته است.
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