
گروه رویکرد  ویژه گروه رویک��رد- گزارش ویژه- گ�زارش 
بع��د از حدود یکس��ال از خ��روج امری��کا از تعهد 
برجام و انفع��ال اروپا درباره تعهدات��ش این روزها 
ش��وی جدیدی به نام اینس��تکس ب��ه راه افتاده تا 
افکار عمومی جهان را به س��مت و س��وی دیگری 
جز بی تعهدی غرب هدایت کند. اما انگار برخی در 
داخل همچنان قصد دارن��د درس عبرت نگرفته و 
مدام با خوش بینی به رفتاره��ای اروپایی  در قبال 
مس��یر مالی جدید نگاه کنند و باور نکنند که همه 
تعه��دات برجامی اروپا همچنان ب��ر زمین مانده و 

اساسا اعتماد به غرب از پایه اشتباه بوده است.
بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام۱ در تاریخ 
۷ تیرماه ۹۸ نش��ان می دهد اتف��اق جدیدی برای 
اج��رای تعهدات اروپا در ضمیم��ه ۲ برجام نیفتاده 

است.
بع��د از خ��روج آمریکا از برج��ام، انتظ��ارات ایران 
از اتحادی��ه اروپای��ی چیزی بی��ش از تعهدات اروپا 
در ضمیم��ه ۲ برج��ام نبوده اس��ت. در ضمیمه ۲ 
برجام، اتحادیه اروپایی باید با برداشتن تحریم های 
مرب��وط به ارز، خدمات بانک��ی و مالی، تجارت طال 
و فلزات گرانبها، فروش نف��ت و فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی، بنادر و کش��تیرانی، بیمه و حمل و 
نقل، خودروسازی، هواپیما و... تجارت خود با ایران 

را عادی کند.
زمانی که آمریکا از برجام خارج ش��د و تحریم های 
فراس��رزمینی )ثانویه( خود را ب��ر روی ایران اعمال 
ک��رد، اروپا بای��د با تمهیدات حقوق��ی، اقتصادی و 
سیاس��ی فضای غیرعادی تجاری ای��ران و اروپا را 
عادی سازی می کرد. اروپا در این رابطه راهکارهایی 
از جمل��ه قانون مسدودس��ازی را اعم��ال کرد ولی 
از آنجای��ی که پش��ت این راهکارها، اراده سیاس��ی 
محکمی وجود نداش��ت و از طرف دیگر خیال اروپا 
بابت عدم خروج ایران از برجام راحت شده بود، این 
راهکارها عمال به جایی نرسید. شرکت های اروپایی 
از ای��ران خ��ارج ش��دند، واردات نفت کش��ورهای 
اروپایی از ایران صفر ش��د و بانک های اروپایی حتی 
از تس��هیل تراکنش های بانکی مربوط به غذا و دارو 
امتناع کردند. بدین ترتیب اروپا در زمان بازگش��ت 
کامل تحریم های آمریکا در ۱۳ آبان ماه ۹۷، به طور 

غیررسمی از تحریم های آمریکا تبعیت کرد.
اکنون با وجود اینکه اینستکس، سازوکار اروپایی ها 
بع��د از ماه ها انتظ��ار و به دنب��ال اولتیماتوم ایران 
عملیاتی ش��ده اس��ت اما بیانیه نشست کمیسیون 
مش��ترک برج��ام۱ در تاری��خ ۷ تیرماه ۹۸ نش��ان 
می دهد اتفاق جدیدی برای اج��رای تعهدات اروپا 

در ضمیمه ۲ برجام نیفتاده است.

اینستکس؛کارکردهاوظرفیتها
با بررسی تحوالت یک سال اخیر، می توان متوجه شد 

که به مرور زمان راهکارهای 
اروپا از قانون مسدودس��ازی 
 )SPV( به کانال مالی ویژه
اینس��تکس  نهای��ت  در  و 
است.  رسیده   )INSTEX(
در بیانیه ۳ کشور اروپایی در 
تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال ۹۷ 
ثبت اینستکس اعالم شد۲. 
طبق بیانیه مذکور، مشخص 
ش��د سازوکار پش��تیبانی از 
تب��ادالت تج��اری ای��ران و 
اروپا موس��وم به اینستکس 
یک نوع اتاق پایاپای اس��ت 
که قرار اس��ت تنها داده ها و 
اطالعات مربوط به تبادالت 
تجاری را ثب��ت کند و خود 

هیچگون��ه تراکن��ش مال��ی را تس��هیل نمی کند و 
خدمات مالی در این سازوکار ارائه نمی شود.

بر خالف بیانیه نشست۱+۴ برجام با حضور وزیران 
در تاریخ سوم مهرماه سال ۹۷ که صحبت از فروش 
نفت و فرآورده های نفت��ی ایران و تجارت دوجانبه 
ش��ده بود اما در بیانیه ثبت س��ازوکار اینس��تکس، 
خبری از ف��روش نفت و فرآورده ه��ای نفتی ایران 
نیس��ت و حوزه تبادالت تج��اری تنها تجارت اقالم 
بشردوس��تانه )غذا و دارو( ذکر ش��د. در این بیانیه 
تعهدات ایران در توافق هسته ای هم عرض و هم وزن 
ب��ا »تالش ه��ای« ۳ کش��ور اروپای��ی جهت حفظ 

تمهیدات اقتصادی برجام قرار داده شد.
عالوه بر این جهت اجرای اینس��تکس یک فرآیند 
گام به گام تش��ریح شد که در گام اول باید جزئیات 
روش کارک��رد اینس��تکس به عنوان یک ش��رکت 
مشخص می شد و در گام دوم ایران باید با ایجاد یک 
نهاد متناظر و شفاف سازوکار اینستکس را عملیاتی 
می کرد. در نهایت این بیانیه تصریح کرده اس��ت با 
توجه به اینکه اینستکس از باالترین استانداردهای 
ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت می کند، 
۳ کش��ور اروپایی از ایران انتظار دارند برنامه اقدام 

FATF را هر چه سریع تر تکمیل کند.
  

باثبتاینستکسچهاتفاقیبرایتعهدات
اروپاافتادهاست؟

در رابطه با بیانیه ۳ کش��ور اروپای��ی در بهمن ماه 
۹۷ و بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام در ۷ 

تیرماه ۹۸ چند نکته قابل ذکر است.

اول اینکه سازوکار اینستکس به هیچ  وجه تعهدات 
اروپا ذیل ضمیم��ه ۲ برجام از جمله خدمات مالی 
و تامین مالی را پوشش نمی دهد، چرا که تنها اتاق 
تسویه ای برای تبادالت تجاری است. یعنی تجارت 
صورت گرفته )صادرات شرکت های ایرانی به اروپا و 
صادرات ش��رکت های اروپایی به ایران( بعد از یک 
بازه زمانی مقرر در س��امانه ۲ ش��رکت )اینستکس 
اروپای��ی و STFI ایرانی( ثبت می ش��ود و بدهی ها 

تسویه می شود.
دوم، ب��ه رغم اینکه در بیانیه مش��ترک ۳ کش��ور 
اروپایی تصریح ش��ده اس��ت که اینستکس »ابتدا« 
با اقالم بشردوس��تانه آغاز می ش��ود اما این مساله 
نشان می دهد اتحادیه اروپایی عزمی برای دور زدن 
تحریم های آمریکا ندارد. اجرای اینستکس محدود 
به اقالم بشردوس��تانه که آمریکا آن را »مش��روع« 
دانسته اس��ت، به معنای اجرای رسمی تحریم های 
آمری��کا علیه ایران اس��ت و این اقدام کش��ورهای 
اروپای��ی  بر خ��الف قوانین بین الملل��ی و اتحادیه 

اروپایی است.
سومین مساله این است که در سازوکار طراحی شده 
توس��ط اروپایی ها، تنه��ا نقطه تم��اس بین طرف 
ایرانی و طرف اروپایی ش��رکت اینس��تکس و نهاد 
متناظر ایرانی آن اس��ت. بنابراین بانک های اروپایی 
با ش��رکت های اروپای��ی هم��کاری خواهند کرد و 
بانک های ایرانی با شرکت های ایرانی و هیچ ارتباط 
بانکی و مالی بین بانک های ایران و اروپا وجود ندارد. 
در واقع می توان گفت سازوکار اینستکس بر اساس 
عدم روابط بانکی و مالی بین ایران و اتحادیه اروپایی 

طراح��ی ش��ده اس��ت. به 
همین جهت انتظار ۳ کشور 
اروپایی ب��رای اجرای برنامه 
اقدام FATF کامال بی ربط، 
غیرفنی و سیاس��ی اس��ت. 
چرا ک��ه اجرای برنامه اقدام 
FATF ب��رای جلوگی��ری 
از پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م صورت می گیرد، 
حال آنکه پولی میان ایران 
و اروپا رد و بدل نمی ش��ود. 
بنابرای��ن هرگونه ربط دادن 
و   CFT لوای��ح  تصوی��ب 
پالرمو به اینس��تکس دور از 

عقل سلیم است.
چهارم، در شرایطی که ایران 
به اجرای تعهدات خود در برجام ادامه داده اس��ت، 
طرف اروپایی در بیانیه  های خود به طور مداوم توپ 
را در زمین طرف ایرانی انداخته و اعالم می کند در 
صورت اجرای تعه��دات ایران در برجام، آنها نیز به 
تعهدات خود عمل خواهند کرد. به همین جهت با 
وجود اینکه ثبت سازوکار ایرانی متناظر اینستکس 
تحت عنوان »س��ازوکار تجارت و تأمین مالی ایران 
و اروپا« )STFI( در اس��فندماه سال  ۹۷ ۳صورت 
گرفت اما تا اوایل تیرماه ۹۸ )بعد از گذشت ۳ ماه( 
اینس��تکس حتی محدود به حوزه تبادالت تجاری 

بشردوستانه هم عملیاتی نشد.

اینستکسوبرنامهخروجتدریجیایران
ازبرجام

ب��ا در نظ��ر گرفت��ن نکاتی ک��ه ذکر ش��د، دولت 
نبای��د برنامه خ��روج تدریجی از برج��ام را حتی با 
وجود راه اندازی اینس��تکس متوقف کند. س��ازوکار 
اینس��تکس با توجه به اظه��ارات مقامات اروپایی و 
بیانیه های رس��می اتحادیه اروپایی کامال در جهت 
اج��رای تحریم های آمریکاس��ت و علیه آن نخواهد 
ب��ود. اگر برجام ب��رای اروپا یک تواف��ق »امنیتی« 
اس��ت، بنابراین نباید برای حفظ آن، از دادن هزینه 

»اقتصادی« دریغ کند.
میزان اجرای تعهدات ایران باید متناس��ب با میزان 
عادی س��ازی تجارت خارجی ایران باشد. به همین 
جهت نیاز است طرف ایرانی با برنامه خروج تدریجی 
خود از برجام، ابتکار عمل را به دست گرفته و توپ 
را به زمین طرف اروپایی بیندازد و تا زمانی که اروپا 

با عزم جدی وارد میدان عمل نشده و هزینه ندهد، 
ایران به کاهش تعهدات خود در برجام ادامه بدهد. 
اما در این زمینه وزیر خارجه جمهوری اسالمی نیز 
واکنشی قابل تامل داشت. ظریف در پاسخ به سوال 
دیگر مبنی بر اینکه اگر آمریکایی های اینس��تکس 
را تحریم کنند چه می ش��ود بیان کرد: این مشکل 

اروپایی هاست که باید مشکل خود را حل کنند.

بایدپولنفتبهاینستکسواریزشود
زنگن��ه وزیر نفت نیز در همین راس��تا و در پاس��خ 
به س��ؤال دیگری درباره سازوکار اینستکس عنوان 
کرد: اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات در نظر 
بگیرند، بدون واریز مطمئ��ن پول به آن، یا با واریز 
۳ یا ۴ میلیون دالر یا یورو، این س��ازوکار پاسخگو 

نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که "آیا شما با تمدید 
۱۲ماه��ه توافق کاهش تولید هم موافق هس��تید؟"، 
عنوان کرد: حتی اگر س��ه س��ال هم بخواهد تمدید 
شود، مشکلی نیست، اما همان طور که قبالً هم گفتم، 
هر وقت تحریم ها برداشته شود، تا هر میزانی که بتوانم 

نفت بفروشم، کوتاهی نخواهم کرد.
وزیر نفت در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا 
می خواهید اوپک درباره آمری��کا و تحریم ها بیانیه 
بدهد"، عنوان کرد: تحریم های ما در اوپک نیس��ت. 
بعضی اعض��ای اوپک می خواهند بگویند اوپک یک 
س��ازمان غیرسیاس��ی اس��ت، اما از اوپک به عنوان 
ابزار بزرگ ضدایران و یک ابزار سیاس��ی اس��تفاده 

می کنند.
زنگنه به پرسش��ی درباره اینکه آیا ایران مسئولیت 
حمله ه��ا در دریای عمان و تنگه هرمز را می پذیرد، 
این گونه پاس��خ داد: باید ببینیم چه کسی بیشترین 
س��ود را از تنش های بیش��تر در منطقه ما می برد. 
م��ا می خواهی��م در وضعیت��ی صلح آمی��ز زندگی 
کنیم، اما آمریکا و برخی از کش��ورهای همسایه در 
خلیج فارس می خواهند به ما فشار وارد کنند، این 
ناعادالنه است، زیرا ما هیچ مشکلی با توافق جهانی 
ک��ه امضا کرده ایم نداریم. آمری��کا توافق را به خطر 
انداخت و ما می خواهیم همه قدرت های جهانی به 

توافقی که امضا کردیم، پایبند باشند
زنگنه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مالقاتی 
با وزیر انرژی روس��یه خواهد داشت، گفت: مشکلی 
برای دی��دار با هیچ ک��دام از وزرا ندارم. جلس��ات 

دیگری نیز امروز خواهم داشت.
وی در پاس��خ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا 
فکر می کنید دیگر وزرای اوپک هم نگرانی های شما 
را دارند؟"، گفت: نمی دانم، اما این طور فکر می کنم. 
ح��ال باید دید ک��ه چطور با حربه جدید دش��من 
خرج��ی و خوش باوری داخلی ه��ا می توان از این 

مسیر به سالمت عبور کرد.
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ترامپنمیتواندازاعتبارآمریکادرنظامسیاسیجهاندفاعکند
وزیر س��ابق فرهنگ با بیان اینکه باند ترام��پ لیاقت اداره آمریکا را ندارد، گفت: 

نمی تواند از اعتبار آمریکا در نظام سیاسی جهان دفاع کند. 
س��یدرضا صالحی امیری تحریم های اخیر آمریکا آخری��ن پرده از نقابی بود که 
باند ترامپ کنار زد، اظهار کرد: آمریکایی ها به پایان خط رس��یدند و این نوعی 
بن بس��ت آنان در عرصه سیاس��ت خارجی است. وی با بیان اینکه آمریکا از نوع 

استراتژی های ایران عاجز و دچار یک نوع اختشاش فکری و افسارگسیختگی شده 
اس��ت، ادامه داد: باند ترامپ لیاقت اداره آمریکا را ندارد و نمی تواند از اعتبار آمریکا در 

نظام سیاسی جهان دفاع کند.
صالحی امیری درباره عملکرد اقتصادی دولت گفت: ما در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار 
داریم و در این شرایط، همه چیز با یک تصویر جدیدی باید دیده شود. وی با بیان اینکه 
مهمترین نیاز ش��رایط فعلی همدلی، انس��جام و وفاق ملی زیر چتر مقام معظم رهبری 

است، یادآور شد: در شرایط فعلی همه حاشیه ها باید کنار زده شود.

دولتدرمسیرشفافیتمالیپیشگامباشد
نای��ب رئیس کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس معتقد اس��ت؛ باید به س��مت 
تصویب مقرراتی برویم که ش��فافیت در مس��ائل گمرکی، واردات و خودرو را به 

وجود آورد و دولت و وزارت اقتصاد باید در این مسیر پیشتاز باشد. 
محمد کاظمی  با اش��اره به موضوع راه اندازی س��امانه ثبت حقوق و دس��تمزد 
مدیران، گفت: در هر زمینه شفاف سازی کنیم قطعا به نفع کشور، نظام و مردم  

اس��ت. وی با تاکید بر مصوبه مجلس درباره اعاده اموال نامشروع مسوالن، افزود: 
ن��ه تنها در بحث دریافتی ها، بلکه در مورد همه م��وارد مانند مجوزهای صادراتی، 

بح��ث واردات، در م��ورد گمرک، مس��ائل اقتصادی و دیگر موارد کالن ش��فافیت نقش 
بسیار تاثیرگذاری دارد و به اعتماد مردم کمک می کند. نماینده مردم مالیر در مجلس 
ش��ورای اسالمی ادامه داد: عملکرد رئیس قوه قضائیه در زمینه شفاف سازی قابل تقدیر 
اس��ت، شفاف سازی بسیار خوب است و دولت باید پیش��گام باشد و نمایندگان مجلس 
هم همینطور، این موضوع بسیار ضروری است. کاظمی تاکید کرد: راه افزایش اعتماد و 

اطمینان مردمشفاف سازی است.

ادبیاتجدیدترامپبرایانحرافافکارعمومیاست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی می گوید: 
آمریکا می خواهد در جامعه بین المللی القاء کند که همیش��ه درخواست کننده 
ب��رای تعامل با ایران بوده اند و این جمهوری اس��المی اس��ت ک��ه نمی خواهد 
تعامل کند.  مس��عود گودرزی  با اش��اره به اظهارات ضدونقیض ترامپ و سران 
کش��ورهای غربی درباره کش��ورمان گفت: ترامپ و دیگر سران غربی در فضای 

افکار عمومی می خواهند القا کنند که این آمریکا نیست که حمله می کند؛ بلکه 
جمهوری اسالمی ایران است که نمی خواهد مذاکره کند. وی افزود:به طور مثال ترامپ 
به تازگی گفته است که جمهوری اسالمی خودش به مذاکره با آمریکا تمایل دارد یا مثال 
می گویند ما بدون پیش شرط مذاکره می کنیم؛ ما آماده ایم که با جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص همه موضوعات مذاکره کنیم، ما تش��کر می کنیم. نماینده مردم ممسنی و 
رس��تم ادامه داد: آمریکایی ها با این ادبیات در فضای افکار عمومی می خواهند تداعی 
این موضوع را بکنند که این آمریکا نیست که زیر میز مذاکره می زند و بر طبل تحریم 

می کوبد، بلکه جمهوری اسالمی است که نمی خواهد مذاکره کند.

تاریخ ن��گار- دادگاه به صراحت اع��الم می کند که علی معتمد 
همان محمدرضا کالهی اس��ت، اما دولت هلند هیچ گاه در مورد 
اینکه چطور از وجود یک تروریست با هویت جعلی در کشورش 
مطل��ع نبوده یا اگ��ر بوده چرا به چنین ف��ردی با هویت جعلی 

اعطای پناهندگی کرده، موضعی نگرفت.
انفجار دفتر حزب جمهوری اس��المی در هفتم تیر سال ۱۳60 
را می توان بزرگترین عملیات تروریس��تی تاریخ ایران و عملیاتی 
بی نظیر در تاریخچه اقدامات تروریستی در دنیا دانست؛ حادثه ای 
که در آن بیش از ۷0 نفر از مسئولتن جمهوری اسالمی از جمله 
ریاست دستگاه قضایی، چهار وزیر، تعدادی از نمایندگان مجلس 
و مس��ئولین رده باالیی نظام به ش��هادت رسیدند. هر چند این 
حادث��ه به خودی خود به دلیل اهمیت فوق العاده اش همواره در 
یاده��ا می ماند، اما پرونده مربوط به این حادثه تروریس��تی یک 
عنصر مفقود داشت که بعد از گذشت بیش از سه دهه باعث شد 
تا دوباره این حادثه و پرونده آن در تیتر اخبار رس��انه های ایران 

و حتی دنیا قرار گیرد.
محمدرض��ا کالهی صم��دی عامل اصل��ی انفج��ار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی حلقه مفقود این پرونده بود که بعد از گذشت 
بیش از س��ه دهه، جسدش در حالی که هدف گلوله قرار گرفته 

بود پیدا شد تا این داستان دوباره بازخوانی گردد.
کالهی، لحظاتی قبل از وقوع انفجار هفتم تیر از درب ساختمان 
حزب خارج شد و در پروسه فرارش که قرار بود به پادگان اشرف 
مقر اصلی گروهک منافقین در عراق ختم شود، در خانه ای امن 

در تهران مخفی شد.
وی به سرعت خانه های محل اقامت خود را تعویض می کرد تا در 
نهایت بتواند از تعقیب نیروهای اطالعاتی سپاه پاسداران بگریزد. 
آنچه بر اثر نشانه های کشف شده در همان روزها مشاهده گردید 
این بود که وی در مسیر تهران به شمال حداقل در سه خانه و در 
سه منطقه متفاوت مخفی شده است. با اعالم عکس و مشخصات 
وی در روزنامه ها چندین گزارش مردمی در مورد او به نیروهای 
س��پاه می رسد که سه خانه در مسیر شمال را نشان می دهد، اما 
هر بار نیروهای سپاه دیر به محل رسیده و کالهی فرار می کند. 
مسیر شمال برای رسیدن به مرزهای غربی کشور هم درواقع به 

نوعی انتخاب مسیر غیر قابل پیش بینی برای فرار او بوده است.
محمدرضا کالهی سرانجام از مرزهای غربی خارج و وارد پادگان 
اش��رف می ش��ود. جلوگیری از لو رفتن هویت کالهی به قدری 
برای س��ران گروهک منافقین اهمیت داش��ته اس��ت که او را با 
تغییر چهره و اس��م مس��تعار به یکی از مراکز تخلیه تلفنی در 
بغداد می فرس��تند. ام��ا مدتی بعد برای تع��دادی از همکارانش 

مش��خص می ش��ود که »کریم رادیو« همان محمدرضا کالهی 
عامل بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اس��المی است. زندگی 
کالهی در تشکیالت منافقین در عراق دوام زیادی نمی آورد، زیرا 
کالهی به واس��طه اقدام مهمی که برای این گروهک تروریستی 
انجام داده، انتظار دارد در شرایطی بهتر از وضعیت دیگر اعضای 
منافقین زندگی کند و این مسئله نیز برای سران گروهک قابل 

تحمل نیست.
جلوگیری از لو رفتن هویت کالهی به قدری برای سران گروهک 
منافقین اهمیت داشته است که او را با تغییر چهره و اسم مستعار 
به یکی از مراکز تخلیه تلفنی در بغداد می فرستند. اما مدتی بعد 
برای تعدادی از همکارانش مش��خص می شود که »کریم رادیو« 
همان محمدرضا کالهی عامل بمب گذاری دفتر حزب جمهوری 

اسالمی است.
داستان اختالف کالهی با گروهک منافقین برای سران این فرقه 
و ش��خص رجوی بازی دوسر باخت است. رجوی اگر بخواهد به 
شیوه مرس��ومش فردی مثل کالهی را حذف کند، ریسک درز 
خبر مرگ وی می تواند تبعات س��نگینی برای دیگر اعضا داشته 
باش��د. زیرا همه خواهند فهمید که سازمان به هیچ چیز و هیچ 
ک��س وفا و تمعهد نیس��ت و هر خدمتی به رج��وی می تواند با 
بدترین پاسخ ها همراه شود. ضمن اینکه اعضای گروهک متوجه 
خواهند ش��د که س��ازمان در صورت بروز اختالف با اعضا حتی 

حاضر به کشتن فردی مثل محمدرضا کالهی نیز شده است.
از سوی دیگر، باقی ماندن کالهی در پادگان اشرف و مخالفت های 
هر روزه او نیز می تواند سرانجام دیگران را مسئله دار کند، آنهم در 
سال هایی که بیشترین تسلط سرکردگان منافقین بر اعضا وجود 

داشته و هیچ صدای معترضی جرأت بروز نداشته است.
سرانجام رجوی تن می دهد تا کالهی از اشرف و عراق برود و در 
اروپا با ش��رایط بهتری زندگی کن��د. با رفتن کالهی، در پادگان 
اش��رف این شایعه پخش می شود که وی برای مأموریت دیگری 
اعزام شده است و دیگر هیچ گاه کسی محمدرضا کالهی یا کریم 

رادیو را ندید.
بی��ش از ۲5 س��ال بعد در ش��هری کوچ��ک در ۴0 کیلومتری 
آمس��تردام در هلند یک قتل اتفاق افتاد. در ساعت 6:۳0 دقیقه 
صبح ۲۴ آذر ۱۳۹۴ )۱5 دس��امبر ۲0۱5( در شهر آلمیرا هلند 
یک تکنس��ین برق با تابعیت ایرانی-هلندی هدف گلوله دو فرد 

ناش��ناس قرار می گیرد. این فرد محمد معتمد نام داشت. وی از 
اواخر دهه ۸0 میالدی وارد هلند ش��ده بود و در اوایل دهه ۹0 

میالدی به عنوان پناهنده در این کشور پذیرفته می شود.
معتمد با زنی افغان ازدواج کرده بود و پس��ری ۱۷ ساله داشت. 
حساس��یت های ویژه ای از س��وی پلیس بر روی این قتل وجود 
داش��ت و ورود س��ازمان امنیت هلند به این پرونده نیز نشان از 
ویژگی های خاص آن دارد. در حالی که پلیس هیچ جوابی را در 
مورد این پرونده به رسانه ها اعالم نمی کند، سرانجام چندین ماه 

بعد فقط نام مقتول را علی معتمد اعالم می کند.
 ویژگی های محمد معتمد و نشانه های مربوط به وی گمانه هایی 
را در محافل ضد انقالب خارج کشور ایجاد کرد و همین مسئله 
باعث پیگیری رسانه های معاند در رابطه با هویت این فرد ایرانی- 

هلندی گردید.
مرتض��ی صادقی یک از اعضای ضد انقالب س��اکن در هلند در 
این رابطه می گوید که با جس��تجو در مورد علی معتمد متوجه 
ش��دم که وی رابطه بسیار نزدیکی با خانواده محمدرضا کالهی 

صمدی دارد!
در حال��ی که پرون��ده در دادگاه در حال پیگیری بود، پلیس در 
بخش��ی از بازجویی ه��ای خ��ودش از زن و فرزند محمد معتمد 
متوجه می شود که نام اصلی مقتول محمدرضا کالهی است که 
در حادثه ای تروریس��تی در ایران دخالت داشته است و اکنون با 

هویت جعلی در هلند زندگی می کند.
همسر و فرزند کالهی به صورت کامالً اتفاقی با مشاهده رسانه های 
ای��ران در فضای اینترنت با هویت واقعی علی معتمد در س��ال 
۲000 آشنا می شوند و این در حالی بوده است که تا قبل از آن 
هیچ اطالعی در مورد گذش��ته علی معتمد نداشته اند. در حالی 
که پرونده در دادگاه در حال پیگیری بود، پلیس در بخش��ی از 
بازجویی های خودش از زن و فرزند محمد معتمد متوجه می شود 
که ن��ام اصلی مقتول محمدرضا کالهی اس��ت که در حادثه ای 
تروریستی در ایران دخالت داشته است و اکنون با هویت جعلی 

در هلند زندگی می کند.
در حدود دو س��ال بعد، پلیس هلند با ردگیری تلفن های همراه 
دو ضارب مؤفق به دستگیری آن دو در یکی از مراکز خالفکاران 
در آمس��تردام هلند می شود. دو مرد که یکی ۲۸ سال و دیگری 
۳5 سال سن داشته است. فرد ۲۸ ساله برادر یکی از بزرگترین 

خالفکاران و قاچاقچیان مواد مخدر در هلند بوده و خود نیز یکی 
از 600 خالفکار معروف آمس��تردام است. مرد ۳5 ساله نیز یک 

قاچاقچی مواد مخدر است که سابقه تبهکاری دارد.
این دو خالفکار با یک اتومبیل بی ام و ساعتی قبل از خروج معتمد 
از خانه در حوالی منزل وی گشت می زدند و بعد از خروجش از 
خانه، وی را با سه گلوله هدف قرار می دهند. ساعتی بعد اتومبیل 
بی ام و در قس��متی دیگر از ش��هر توسط همان دو فرد آتش زده 

می شود و پلیس فقط بقایای سوخته آن را می یابد.
با این حال دولت هلند هیچ عالقه ای ندارد تا در مورد این پرونده 
صحبت کند که این مس��ئله ای بس��یار مبهم و سوال برانگیزی 
اس��ت. هرچند رسانه های ضد انقالب س��عی خود را برای متهم 
س��اختن جمهوری اس��المی ایران در این قتل کردند، اما غیر از 
س��ناریوی قتل محمدرضا کالهی به دس��ت برادران خالفکار و 
قاچاقچی همسر افغانی اش، یک سناریوی محتمل دیگر در مورد 
قتل محمدرضا کالهی وجود دارد. سناریوی دوم نقش گروهک 
منافقین را نشان می دهد که بعد از گذشت نزدیک به سی سال 
و با کم ش��دن دسترسی هایش و افزایش محدودیت ها در اروپا و 
از ترس آنکه کالهی به هر دلیلی دهان باز کرده و از س��ابقه اش 

صحبت کند، وی را حذف می کند.
دادگاه دو مته��م پرونده نیز به صراح��ت اعالم می کند که علی 
معتمد همان محمدرضا کالهی اس��ت، اما دولت هلند هیچ گاه 
در مورد اینکه چطور از وجود یک تروریس��ت با هویت جعلی در 
کش��ورش مطلع نبوده! یا اگر بوده اس��ت چرا به چنین فردی با 

هویت جعلی اعطای پناهندگی کرده، موضعی نگرفت.
س��ازمان منافقین نیز بعد از مرگ کالهی هی��چ گاه در مورد او 
هیچ اظهار نظری نکرده است، زیرا هر موضع گیری باید همراه با 
توضی��ح در مورد رابطه وی با منافقین و در نهایت نقش آنها در 

انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی باشد.
دادگاه ب��ه صراح��ت اعالم می کن��د که محم��د معتمد همان 
محمدرضا کالهی اس��ت، اما دولت هلند هیچ گاه در مورد اینکه 
چطور از وجود یک تروریست با هویت جعلی در کشورش مطلع 
نب��وده! یا اگر بوده اس��ت چرا به چنین ف��ردی با هویت جعلی 

اعطای پناهندگی کرده است.
در نهایت این پرونده پرحاش��یه بنا به عالقه و اراده دولت هلند 
در حد یک قتل با وجود دو متهم بس��ته ش��د و با وجود پرونده  
انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و مطالبه افکار عمومی ایران 
در مورد پاس��خ گویی دولت هلند در قبال اقامت ۲5 س��اله یک 
تروریس��ت، دیگر هیچ کس حداقل در اروپا عالقه ای به ادامه این 

داستان ندارد.  تسنیم

انگیزهدولتترامپازتحریمظریف
رض��ا نص��ری تحلیلگر مس��ائل بی��ن الملل 
نوش��ت: انگیزه ش��ان از تحری��م ظریف این 
اس��ت که او را از ارتباط با افکار جمعی و رسانه های 
آمری��کا و صحبت با کارشناس��ان سیاس��ت خارجی 
آمری��کا محروم کنن��د و نگذارند مطال��ب کذبی که 
جن��گ طلبان واش��نگتن مطرح می کنن��د را بی اثر 

کند. این عمل نش��ان دهنده بزدلی آنهاس��ت.

سیاست مجازی

اینستکس مکملی برای تحریم های آمریکا؛

خوش باوری های تکرار شدنی

 

محمدرضا کالهی، کریم رادیو، علی معتمد،
 عامل فجیع ترین حادثه تروریستی ایران چطور کشته شد؟

بلندبگوالهیآمین
حس�ام الدین آش�نا: جواد ظریف در ح�ال تبدیل 

ش�دن به نلس�ون ماندالی ایران اس�ت.
به نظر ش�ما کدام یک از کارهای زیر جزو شباهت 

های برادر جواد و برادر نلس�ون اس�ت؟
ال��ف( مذاک��ره ب��ا آمری��کای جهانخ��وار

ب( تعریف از قد و باالی نخس��ت وزیر انگلیس
ج( بذل و بخش��ش دریا و دریاچه 

د( هیچک��دام
مع�اون اس�تاندار ته�ران گف�ت: نانوای�ان مدعی 
هستند که در این چهار سال همه قیمت ها افزایش 
پیدا کرده اس�ت و آن ها خواس�تار افزایش قیمت 
نان هس�تند که این درخواست نانوایان است که ما 

ش�اهد کاهش حجم و کیفیت نان هس�تیم.
ما از این انش�ا نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( نانواها فقط مدعی هس��تند ک��ه در این چهار 
سال همه قیمت ها افزایش پیدا کرده وگرنه در عالم 

واقعیت اینطور نیس��ت.
ب( صنعت نان چیزی به اسم شورای آرد و نان ندارد 
و مجبوریم هر دفعه معاون اس��تاندار را برای موضوع 

ب��ه ای��ن ب��ی اهمیت��ی ت��وی زحم��ت بیندازی��م.
ج( کاه��ش حج��م و کیفیت نان فدای س��رتان فقط 

طول صف های نانوایی را ک��م کنی��د ب��ی زحم��ت!
د( ما از انشاهایی که مسئوالن قشنگ ما می نویسند 

معموال به هیچ نتیجه ای نمی رس��یم.
ب�رادر حدادعادل: خوب اس�ت که امس�ال برخی 
برای رضای خدا احس�اس تکلیف ش�رعی نکنند و 

در انتخابات ش�رکت نکنند.
با توجه به این گزینه ش�ما برای کدام یک از گزینه 

ه�ای زی�ر امیدوارتری�د؟
الف( برادر حداد عادل هم دیگر برای نامزدی مجلس 

ثب��ت ن��ام نکنن��د. اله��ی آمی��ن
ب( ایش��ان بع��د از ه��زار س��ال از س��مت ریاس��ت 
فرهنگس��تان زبان و ادب پارسی استعفا بدهند. الهی 

آمی��ن
ج( ایش��ان بنیادس��عدی را به یکی از اهالی ش��عر و 

ادبی��ات تحوی��ل بدهن��د. اله��ی آمی��ن
د( ش��غل های ایشان از چهل و هشت تا به چهار پنج 
تا کاهش پیدا کند تا اینقدر خس��ته نش��وند و از این 

حرف های مس��اله دار بزنند.الهی آمین

ننجون

تجربههمراهِیاروپاباآمریکا

ی��ک تجربه  دیگر ک��ه این هم تجربه ی مهّمی اس��ت، 
تجربه  همراهِی اروپا با آمریکا در مهم ترین موارد است. 
م��ا بنای دعوا کردن با اروپایی ها را نداریم؛ با این س��ه 
کشور اروپایی بنای معارضه و مخالفت و بگومگو نداریم، 
اّما واقعّیتها را باید بدانیم. این س��ه کشور نشان داده اند 
که در حّس��اس ترین موارد ب��ا آمریکا همراهی میکنند 
و دنب��ال آمری��کا حرکت میکنند. حرکت زش��ت وزیر 
خارجه ی فرانس��ه در جریان مذاکرات را همه یادش��ان 
هست؛ در بازی »پلیس بد و پلیس خوب« میگفتند او 
نقش »پلیس بد« را ایفا میکند؛ البّته قطعاً با هماهنگی 
آمریکایی ها ب��ود؛ یا برخورد انگلیس ه��ا در قبال حّق 
خرید کیک زرد که مس��لّم شده بود و قطعی شده بود 
و در برجام پیش بینی ش��ده بود که ما از یک مرکزی و 
محلّی کیک زرد تهّیه کنی��م و بخریم و بیاوریم، ]اّما[ 
انگلیس ه��ا جلوی��ش را گرفتند؛ یعنی اینه��ا با آمریکا 
همکاری میکنند، همراهی میکنند؛ اینها در مقام حرف 
یک چیزهای��ی میگویند اّما در مقام عم��ل، تا االن ما 
ندیده ای��م -یعنی به نظر من تا االن ما این را مش��اهده 
نکرده ایم؛ بنده یادم نمی آید- که اینها به معنای واقعی 
کلمه ایس��تاده باش��ند و در مقابل آمریکا از حق دفاع 

کرده باشند.
گفته میش��ود مثاًل بین اروپا و آمریکا شکاف به  وجود 
آم��د؛ خ��ب بله، ممکن اس��ت ی��ک ش��کاف ظاهریِ  
کم اهّمّیتی هم بینش��ان ]به  وجود آمده[، لکن ما برای 
ای��ن مذاکره نکردی��م. ما مگر مذاک��ره کردیم که بین 
آمریکا و اروپا شکراب به  وجود بیاید؟ ما مذاکره کردیم 

که تحریم برطرف بشود. 
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