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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز مسئله شعور و شناخت پدیده های پیرامون، حیاتی ترین نیاز زندگی 

اســت. می توان گفت امروز بر ســر پیچ بزرگ تاریخ، با آلودگی برخی 
روشنفکران و سیاستمداران و اصحاب رسانه به آفت بدفهمی یا کژ نمایی 
و بازتاب وارونه مسائل مهم ملی یا بین المللی دست به گریبانیم. سمت و 
سوی پیشرفت و اقتدار ما یا عقب رفت و گرفتار تهدیدها شدن را همین 
شناخت تعیین می کند و کفایت سیاستمداران و صالحیت آنها در تشخیص 

مصالح ملی را از جمله باید در همین مسئله سنجید. 
1- تمایز میان »بود« و »نمود« )Noumenon-Phenomenon( و 
»واقعیت« و »مجاز«، از مباحث دیرپای معرفتی است. از مهم ترین مسائل 
شناخت شناسی این است که کدام ذهنیت ها با عینیت ها سازگار است و 
کدام نیســت؟ فراوانند تصویرها و تصورها از پدیده ها که راه به توهم یا 
حتی به ضدواقعیت می برند. خوش رنگ و لعابی یک غذای مسموم، چیزی 
از ُکشندگی آن نمی کاهد اما فریبنده است؛ همچنانکه خوش خط و خالی 
یک مار می تواند ما را از خطرناکی سّم نهفته زیر دندان آن غافل کند. مواد 
روانگردان در نگاه اول، آرامش بخش و شــارژ کننده هستند اما در باطن، 
جسم و جان را زایل می کنند. ظاهر رشوه و زد و بند، چرب و شیرین است 

اما باطن آن، چیزی از انسانیت و شرافت و فضیلت باقی نمی گذارد.
2- آدمی به اعتبار همین پیچیدگی ها گاه دچار کج فهمی و سوء تفاهم 
نســبت به مسائل می شود خیر و شر را جابه جا می بیند. درست به همین 
دلیل پیامبر اعظم و اولیای معصومین )علیهم السالم( دائما دعا می کردند 
»الََلُّهَمّ اَِرنِی اْلَْشــَیاَء َکَما ِهَی. خداوندا  اشیاء را همان گونه که هستند- نه 
آن گونه که در نگاه ظاهری و در بادی امر می نمایند- به من نشــان بده«. 
موقعیت هایی که انسان به ظاهرعاقل و زیرک، بد محاسبه می کند و عقل 
قربانی می شود، کم نیســت. این تعابیر از امیرمؤمنان )ع( است که »ُرّب 
عالم قد قتله جهله و علمه معه ل ینفعه«، »کم من عقل اسیر تحت هوی 
امیر« و »اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع«. بسا عالم که جهلش، او 
را از پا در آورد و علم وی سودی نبخشید. بسا عقل که تحت امارت هوا و 

هوس به اسارت درآمد. بیشترین قتلگاه های عقل زیر بارقه طمع هاست.
3- وقتی عقل مورد دستبرد قرار گرفت، آنگاه مقیاس ها و تناسب هایی 
که ابزار ســنجش سود و زیان و خیر و شر است، دچار اختالل می گردد و 
به نام مصلحت، بدترین مفسده انگیزی و تهدیدآفرینی ها انجام می شود؛ 
مسائل فرعی ، مهم نمایانده و مسائل اصلی به حاشیه پرتاب می شوند. »غیر« 
در موضع دشمنی دچار بزرگ نمایی می شود، در حالی که توانمندی های 
»خودی« مورد تحقیر و تخفیف و سرزنش قرار می گیرد. اینجا همان موضعی 
است که سیاستمدار یا روشنفکر مدعی زیرکی، زیان می بیند و خسارت 
به بار می آورد. می شود حکایت اعتماد به شیطان بزرگ و اینکه پس از 4 
سال نشنیدن صدای ناصحان، فالن سیاستمدار به گالیه بگوید: »داستان 
مضحکی اتفاق افتاده؛ می گویند تعهدی که قبال بستیم، فعال قرص و محکم 
نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می گوید 
که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورها می گوید بیا با ما مذاکره 

کن؛ مگر دیوانه اند که با شما مذاکره کنند؟«.
4- خطبه 215 نهج البالغه )برخی نســخه ها 224( از جهات مختلف، 
خطبه شگفتی است. از جمله اینکه ما را دللت می کند به اینکه انسان در 
اثرسبک زندگی خود خواسته، دچار جن زدگی )شیطان زدگی( می شود. 
امام ابتدا به ماجرای درخواست عقیل از بیت المال که با آهن تفتیده پاسخ 
گرفت، اشاره می کند و سپس به ماجرای فرد دیگری می پردازد که رشوه 
آورده بود: “َو أَْعَجُب ِمْن َذلَِک َطاِرٌق َطَرَقَنــا بَِمْلُفوَفْهًٍ ِفي ِوَعائَِها... َفُقْلُت 
ْهً أَْم تَْهُجُر...  َهِبَلْتَک الَْهُبوُل أََعْن ِدیِن الَلّ أَتَْیَتِني لَِتْخَدَعِني أَُمْخَتِبٌط أَْم ُذوِجَنّْ
لَِل  ْهًٍ َل تَْبَقی نَُعوُذ بِالَلّ ِمْن ُسَباِت الَْعْقِل َو ُقْبِح الَزّ َما لَِعِلٍيّ َو لََنِعیٍم یَْفَنی َو لََذّ
َو بِِه نَْسَتِعیُن. و شگفت تر از آن اینکه شب هنگام کسي ما را دیدار کرد، و 
ظرفي سرپوشیده آورد. درونش حلوایي سرشته و با روغن و قند آغشته. 
چنانش ناخوش داشتم که گویي آب دهان مار بدان  آمیخته با زهر مار بر 
آن ریخته... گفت ارمغان است. گفتم مادر بر تو بگرید. آمده اي مرا از راه 
دین خدا بگرداني یا خرد آشفته اي یا جن زده، یا به بیهوده سخن میراني؟... 
علي را چه کار با نعمتي که نپاید و لذتي که به سر آید پناه مي بریم به خدا 

از خفتن عقل و زشتي لغزش ها و از او یاري مي خواهیم«.
5- برخی مدیران اجرایی و عقبه سیاســی و رسانه ای آن به نوعی از 
خالء و تهی شدگی معنایی رسیده اند. کارکرد و عایدی این طیف روز به روز 
برای مردم نامفهوم تر می شود. بنابراین مشتاقند مدام مسئله بتراشند و 
دوقطبی های عقل سوزی مانند جنگ و صلح، دولت قبل و دولت فعلی و...
را به خورد خالیق بدهند تا کمتر کسی متوجه این مسئله شود که قائالن به 
مدیریت »برجام و تلگرام و دیگر هیچ«! دچار »استراگیجی« )حیرت ناشی 
از فقدان استراتژی و درایت( هستند و به همین دلیل مجبور به حاشیه سازی 
یا سواری دادن به افراطیون و نفوذی هایی شده اند که دولت را رحم اجاره ای 

خویش می خوانند؛ اروپا و آمریکا که جای خود دارد.
6- خسارات و تلفات زلزله مهیب در غرب کشور، مردم ما را سوگوار 
کرد. اولویت ملی در اینجا بســیج همه امکانات برای امدادرســانی به 
زلزله زدگان است. اما به فاصله چند ساعت، رسانه های زرد شروع به تسویه 
حساب بر سر مسکن مهر کردند! تصویر یک ساختمان فروریخته در مصر را 
منتشر کردند و به عنوان مسکن مهری که در زلزله یکشنبه شب فروریخته 
جا زدند. تا اینجایش با شناختی که از خباثت برخی از مدیران آن کانال ها 
و شبکه های مجازی سراغ داریم، قابل درک)!( است اما همزمان شنیدیم 
معاون اول رئیس جمهور بی هیچ بررســی درستی ادعا می کند »بیشتر 
خانه های تخریب شده در استان کرمانشاه متعلق به مسکن مهر است«! 
این در حالی اســت که اگرادعای آقای جهانگیری درست هم بود، افتتاح 
5371 واحد مسکن مهر دراستان کرمانشاه در تاریخ 19 بهمن 1394 توسط 
مسئولن دولت یازدهم صورت گرفته و طبیعتا آنها باید پاسخگوی تضمین 

و تایید سالمت ساختمان ها باشند.
7- خبر مهم منطقه کدام است؟ ظاهرا رژیم عربستان برای حزب الل 
لبنان خط و نشــان می کشد و یمنی ها را تهدید می کند. مقامات اروپایی 
نسبت به موشک های ایرانی ابراز نگرانی می کنند. چنین تلقی یا القا می شود 
که دشمنان محور مقاومت از موضع قدرت می خواهند جنگ افروزی کنند 
و بنابراین باید منفعل بود. رصد دشمنی های دشمن اقدام درستی است که 
اتفاقا در این چند سال مورد غفلت برخی دولتمردان یا رسانه های غربگرا 
قرار گرفته؛ اما بزرگ نمایی تهدیدها و ضعیف پنداری یا ضعیف نمایی جبهه 
خودی، موضوع متفاوتی است. کار به جایی می رسد که اگر تا دیروز در مقابل 
آمریکا ابراز ضعف می کردند و می گفتند در پنج دقیقه می توانند تمام توان 
دفاعی ما را نابود کنند، حال از عربســتان »پیزوری« هیول می تراشند و 
جبهه داخلی را به خاطر آل سعود تخطئه می کنند. اما آیا خبر مهم، همین 
پارس کردن آل سعود یا برخی مقامات غربی است که باید برجسته شود؟

8- خبر مهم این اســت: هیولی رعب انگیز حکومت داعش، همین 
هفته ها درست پیش چشم سازندگان آن نابود شد. خبر بزرگ این روزها، 
شکستن کمر داعش و راهپیمایی توام با اقتدار و امنیت و آرامش اربعین 
حسینی است. وهابیت و سلطنت ســعودی می خواستند داعش، ضمن 
پیشروی سرطانی، اماکن مقدس را منهدم کند اما همین روزها 25 میلیون 
زائر شیعه و سنی و مسیحی و...، با راهپیمایی بزرگ اربعین، جنازه داعش 
که نه، هیمنه آل سعود و حامیان عبری و عربی آن را زیر پا گذاشتند. آیا 
این اتفاق در جنگی که کیسینجر و یعلون )وزیر جنگ اسرائیل( از آن به 
عنوان »جنگ جهانی سوم« یاد می کردند، اتفاق کوچکی است؟ دو سال 
پیش که فتنه داعش به موازات لشکرکشــی به بحرین و سپس حمله به 
یمن راه افتاد، خاندان سعودی هرچه سبعیت در چنته داشتند، مستقیما 
یا نیابتی رو کردند اما اکنون در حالی که تقریبا هیچ گزینه جدیدی ندارند، 
ریاض هدف موشک های نقطه زن مقاومت یمن قرار می گیرد. نمایش حقارت 
آل سعود از این روشن تر عربستانی که در برابر نورس ترین شاخه مقاومت 
در یمن عزیز تحقیر شد، چه غلطی می تواند در برابر فرزند برومند و برنای 

مقاومت در لبنان بکند؟
9- تحلیلگرانی که غلط زیادی رژیم سعودی را برجسته کردند، جای 
دوری نروند. کافی اســت گزارش شبکه دولتی BBC را )به عنوان دولت 
پایه گذار وهابیت و سلطنت آل سعود( مطالعه کنند که تاکید می کند »راننده 
لبنانی از ولیعهد عربستان سعودی با عبارت یا عیب الشوم )ای لکه ننگ( 
و طفل مجنون خطاب می کرد. این نمونه ای از احساس بسیاری از لبنانی ها 
نســبت به عربستان سعودی اســت، فارغ از اینکه هوادار کدام جریان 
سیاسی باشند یا از چه مذهبی پیروی کنند. دیگر برای همه قطعی شده که 
نخست   وزیرشان در دست سعودی ها اسیر است. در عین حال، بیشترشان بر 
این باورند که این سناریو، شکست خورده است. آگاهان امور منطقه تقریبا 
هم صدا هستند که نقشه بن سلمان از همان آغاز شکست خورده است. در 
این نقشه قرار بود هواداران سعد حریری مثل 13 سال پیش به خیابان ها 
بریزند و علیه دخالت ایران و سلطه حزب الل بشورانند، اما نه تنها چنین 
موجی راه نیفتاد، بلکه جریان سیاسی مستقبل که سعد حریری در رأس 
آن قرار دارد و اکثریت اهل سنت لبنان را نمایندگی می کند، با جریان های 

سیاسی مخالف عربستان سعودی هم صدا شد.

نوهاستراگیجی گاو دوشان!

محمد ایمانی 

* عربســتان ســعودی قلدری می کند و منطقه را به آشوب می کشاند و 
ایران را تهدید نظامی می کند آن وقت به جای پاســخ دادن به این همه 
خصومت روشنگری در داخل خود را هم نقض مصالح ملی می دانند؟ مگر 
این نیست که باید در برابر ظلم و زورگویی ایستاد پس چرا عکس آن در 

ایران دارد رخ می دهد.
021---8406

* نشــریات زنجیره ای که مرتبا دروغ می نویسند و دشمنان مردم را بزک 
می کنند آزادانه شلتاق می کنند اما کیهان که حامی مظلومین و پیرو خط 
والیت است فقط به خاطر یک نقل قول توقیف می شود! خداوکیلی کدام 

یک از این دو نقض مصالح ملی بوده و هست؟
7601---021 و 7542---0916
* از اقدام نســنجیده و غیرحرفه ای دولت در مورد توقیف 2 روزه کیهان 
تشکر می کنم. زیرا مردم دانستند که اقدام بر علیه کیهان غیرقانونی و از 
روی انتقامجویی برخی افراد شکل گرفته است. مسئله اصلی تیتر کیهان 
نبود موضوع بازمی گردد به مردمی که درد دلشان در کیهان بیان می شود.
024---0442

* قبل تر به افشــاگری های کیهان واکنش نشــان می دادند و به نوعی با 
کلمات ناپسند پاسخ می دادند اما این عقده یک باره به عنوان مصالح ملی 
بروز پیدا کرد و تنها کاری که توانستند بکنند توقیف 2 روزه روزنامه بود 

حاال از این به بعد چه خواهند کرد؟
شاهپوری
* از کیهــان تقاضا دارم مســیر انقالبی اش را ادامــه دهد و همچنان ما 

محرومان را حمایت کند.
بهادری
* در این 4 ســال مصالح ملی بارها هدف مســتقیم تهاجم قرار گرفت به 
گونه ای که حتی زندگی و معیشــت مردم را تحت تأثیر قرار داد اما یک 
بار هم با خاطیان برخورد نشد حال چگونه نقل قول کیهان از فرماندهان 

ارتش یمن محکوم می شود؟!
علی برزگر
* کاش حساسیتی را که به انتشار خبر هشدار یمنی ها در روزنامه کیهان 
به خرج دادند به متن برجام، قراردادهای نفتی و... داشــتند که هر کدام 
ضربــه غیرقابل جبرانی به مصالح امنیت ملی وارد آوردند. از آقای نوبخت 
تقاضا دارم نســبت به نشــریات زنجیره ای و مطالبشان کمی دقت کنند. 

خواهند دید که آنها چه بسیار مطالب خالف امنیت ملی چاپ می کنند.
021---2811

* روزنامه آرمان نوشته بهتر است با آغاز مذاکرات موشکی خطر جنگ را 
از ســر بگذرانیم! ظاهرا مصالح امنیت ملی حکم نمی کند که این روزنامه 
را توقیف کنند! مدت ها است که همه مردم ایران حس کرده اند این توان 
موشــکی و نظامی ایران اسالمی است که گزینه نظامی دشمنان را به زیر 
میز برده است. آیا این مطلب در روزنامه آرمان  گرا دادن به دشمنان نیست 
و آیا مقدمه چینی برای مکمل برجام و همان طرح شوم دشمنان نیست؟ 

شورای امنیت ملی کجا سیر می کند؟
0938---0176
* رئیس جمهور فرانسه که به طور مکرر مواضع ضد ایرانی را تکرار می کند 
چرا مورد توجه و تمجید نشــریات مدعی اصالح طلبی اســت و در مورد 
مطالب کامال هماهنگ با دشــمنان کــه زنجیره ای ها چاپ می کنند چرا 

قانون نادیده گرفته می شود؟
0912---7383
* مگر همین اروپایی ها نبودند که در جریان دادگاه میکونوس و اتهامات 
واهی به مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت سفیران خود را از 
ایران فراخواندند؟ حاال چرا برای برخی از داخلی ها عزیز هستند؟! خط و 

ربط این عده با دشمنان ایران باید روشن شود.
نظری
* آل ســعود به دروغ ادعا کرده اند که موشکی که یمنی ها با آن فرودگاه 
ریــاض را هدف قرار داده اند ایرانی بوده اســت. اما نگفته اند که در طول 
هشــت سال جنگ تحمیلی خودشان به صورتی علنی به صدام جنایتکار 
کمک نظامی کردند تا مناطق مسکونی و غیرنظامیان بی دفاع ایرانی بدون 
وقفه زیر آتش باشــند و این قدر انسان های شریف که به شهادت برسند 
و آن همه ثروت ملی ایرانیان تخریب شــود. اگر امروز ایران در برابر این 
رجزخوانی در عین حال وحشت زده آل سعود کوتاه بیاید در آینده حسرت 

چنین روزهایی را خواهد خورد.
0916---2400
* هدف قرار گرفتن ریاض قشنگ ترین خبری بود که بعد از مدت ها شنیدم. 

حتی از فتح موصل هم زیباتر بود.
0911---0049
* آل ســعود در تدارک نابودی خود است، بازداشت شاهزادگان سعودی، 
مداخله در امور کشورها، فتنه انگیزی در منطقه، عربده کشی با سالح های 
آمریکایی و غربی و... همه مقدمه هایی برای ســرنگونی آل سقوط است. 
سرشــاخ شــدن این خانواده منحط مولود انگلیس و دست نشانده کنونی 

آمریکا با سرزمین شیران می تواند پایان عمر این رژیم جنایتکار باشد.
مینویی
* چرا کسی از مسئوالن نمی گوید  ثمرات برجام چیست که هنوز بویی از 
آن به مشام مردم نرسیده است و تا کی قرار است مردم شنونده توهمات 

برجامی برخی از مسئوالن به جای شغل و معیشت مناسب باشند؟
دکتر کاردان
* در طول مذاکرات برجامی، صدا و سیما مناظراتی را با موافقان و مخالفان 
برجام برگزار می کرد که برنامه های خوبی بود. یکی از ادله موافقان برجام 
این بود که اگر شــیطان بزرگ دســت از پا خطا کند نسبت به برجام، ما 
می توانیم در مجامع عمومی به دادگاه های بین المللی شکایت کنیم! حال 
که آمریکایی ها برجام را نقض کرده اند چرا از حضرات ســینه چاک برجام 

خبری نیست؟
0912---4862
* در دولت قبل دولت جلسه ای با شورای شهر و یا شهرداری نداشت حال 
چه شده که اشتیاق تشکیل جلسات دولت با شورا و شهرداری این چنین 

افزایش یافته است؟ چرا در مسائل مردم اولویت با جناح بازی است؟
021---7709

* خانم]...[ شــهردار یکی از مناطق تهران دو مســئولیت مشاور شهردار 
منطقه و نیز رئیس امور ســرمایه گذاری و مشــارکت مردمی را به پســر 
خود داده اســت. عرض بنده به این خانم محترم این اســت آیا بهتر نبود 
کــه فرض می کردید دیگر جوانان تحصیلکرده این آب و خاک هم حق و 
توانایی چنین مسئولیت هایی را دارند و حداقل یکی از این دو مسئولیت 

را به یکی از آنان می دادید؟
حسین بهبودی
* من یک جوان 24 ساله کشاورز الهیجانی و اهل روستای چی چی نی کوتی 
هستم پنج ماه از فصل برداشت چای می گذرد ولی هنوز مطالبات چایکاران 
پرداخت نشده است وزیران و مسئوالن محترمی که ماهانه تا 20 میلیون 
تومان حقوق می گیرند برای یک ماه خودشان را جای ما بگذارند. چگونه 

می توانند شکم زن و بچه شان را سیر کنند؟
صابر سیار
* با گذشــت 6 هفته از آغاز ســال تحصیلی چرا از ســرانه مدارس هیچ 
خبری نیســت؟ چرا سرانه مدارس باید از اولیای دانش آموزان تهیه شود؟ 

مگر مدارس دولتی نیستند؟!
0915---9789
* لطفاً درباره محصوالت شــوینده خارجی که تولید داخلی را با مشــکل 
مواجه کرده اســت و کیهان در صفحه 4 روزنامه 15 آبان خبر آن را داده 

بود، اطالع رسانی شود تا ما از آن محصوالت خارجی نخریم.
0917---8003
* چرا به حال هزاران نفر که سرمایه شــان را در خرید سهام پتروشیمی 
گرگان از دست دادند فکری نمی کنند؟ بیش از 12 سال قبل این سهام را 
به مردم فروختند و کلنگی برای افتتاح عملیات ساخت زدند ولی تاکنون 
آجر روی آجر نگذاشــته اند. اکنون فقط یک زمین خالی مانده و پول های 
آن هزاران نفر. آن سهام را هم دالالن حتی به نصف قیمت 12 سال قبل 

نمی خرند.
0912---5947

40 نماینده جدا شدند
فراکسیون »امید« منحل شد

فراکسیون »امید« به پایان راه رسید. گردانندگان این فراکسیون پس از 
چند بار کاهش اعضا اکنون تصمیم گرفته اند نام فراکسیون را از »امید« به 

»اصالح طلبان« تغییر دهند.
روزنامه آرمان با پیش بینی انحالل فراکسیون موسوم به امید نوشت: 
این روزها ابرهای تیره در برخی نقاط در حال حرکت است؛ ابرهایی که 
دیگر مانند قبل بارانی با خود ندارند تا نمایانگر طراوت و روزهای خوب 
باشند. انتقادات به فراکسیون امید زیاد شده است. واقعیت این است که 
ائتالف به معنی حضور همه اعضا از یک طیف و گروه نیست، بلکه حضور 
افراد دارای محبوبیت از طیف های مختلف در ائتالف برای رســیدن به 
هدف، یعنی پیروزی است. چنانکه اگر اصالح طلبان به پیروزی طیف خود 
به تنهایی اعتقاد داشتند، هیچ گاه اقدام به دعوت از اصولگرایان میانه رو 
نمی کردند تا امروز با مشکالتی مواجه شوند که شاید تصور آن را نداشتند. 
غیرقابل انکار است که محمدرضا عارف در جایگاه ریاست فراکسیون امید 
تالش زیادی برای وحدت اعضای این فراکســیون در مجلس دارد، اما 
زمانی شرایط به سمتی حرکت می کند که نه جای نقد به رفتار اعضای 
فراکســیون است و نه می توان ادعا کرد که وحدت کامل در فراکسیون 
امید برقرار است. مانند ماجرای رأی به وزیر علوم که در نهایت منجر به 
تصمیم غیرفراکسیونی شد. از معرفی کابینه در مرحله اول و رأی ندادن 
بــه حبیب اهلل بی طرف گرفته تا به اجماع نرســیدن در مورد رأی دادن 
یــا ندادن به منصور غالمی و یا نمونــه واضح تر آن رای ندادن به عارف 
برای ریاست مجلس که هنوز علت این تصمیم فراکسیون امید مشخص 
نیســت، همه و همه موضوعاتی قابل بحث و بررسی هستند. دو سال از 
عمر فراکسیون امید می گذرد و شرایط این فراکسیون به مثابه پایان ماه 
عسل است که در آن اختالفات به تدریج نمود پیدا می کند. برخی اعضا 
صراحتا اعالم کردند مواضعشان متفاوت از اصالح طلبان یعنی اکثریت 
اعضای فراکسیون اســت و برخی دیگر ترجیح دادند سکوت کنند، اما 
در زمان رأی گیری هر آنچه خواســتند انتخاب کنند عارف شاید بیش 
از دیگران از عدم انســجام در فراکسیون امید ضرر کرد، چنانکه چندی 
قبل از کســانی که با فهرست امید وارد مجلس شدند و راه خود را جدا 

کردند، گالیه و بر ضرورت انتشار فهرست تاکید کرد.
ناصر قوامی نماینده مجلس ششم به آرمان گفت: »به نظر من بهترین 
راه این است که آقای عارف فراکسیون امید را منحل کرده و یک فراکسیون 
اصالح طلبان تشــکیل دهند. در این صورت مشــخص خواهد شد که چه 
کسانی به اصالح طلبان وفادار هستند.« قوامی با تاکید بر اینکه فراکسیون 
امید در این مدت بسیار ناتوان بوده، گفت: »مشکل این فراکسیون آن است 

که از ابتدا راه را اشتباه رفتند.«
در همین حال ســایت »فرارو« در گزارشــی نوشت: دو سال از آغاز به 
کار فراکسیون امید می گذرد اما اصالح طلبان بهارستان نتوانسته اند انتظار 
هم طیفان خود را جلب کنند. بعد از اینکه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون 
امید در جلسه رأی اعتماد وزرای علوم و نیرو اعالم کرد که این فراکسیون 
نتوانســته به جمع بندی برسد که به غالمی گزینه پیشنهادی وزارت علوم 
رای اعتماد بدهد یا خیر و اعضای فراکسیون می توانند آتش به اختیار عمل 

کنند، بر شدت انتقادها به عملکرد آنها افزوده شد.
مدتی قبل نایب رئیس فراکسیون مستقلین که خود با لیست امید وارد 
مجلس شده بود به نکاتی اشاره کرد که حاکی از ضعف ها و شکاف های جدی 
در فراکسیون امید بود. غالمعلی جعفرزاده با اشاره به برخی انتقادها نسبت به 
عدم همراهی تعدادی از اعضای »لیست امید« با این فراکسیون در مجلس 
دهم و تاسیس فراکسیونی به عنوان »مستقلین« اعالم کرد، واقعیت این است 
که از همان روز نخست که وارد مجلس شدیم، احساسمان این بود که قول و 
قراری که در انتخابات با مردم داشتیم، با این فراکسیون امید محقق نمی شود.
وی گفت: دالیل بســیاری وجود دارد که چنــدان تمایل به اظهارنظر 
درباره آن ندارم. قطعا برای همه اعضای این فراکسیون احترام خاصی قائلم 
و اما واقعیت این اســت که به اصطالح یک نوع »گپ« یا »شکاف« در این 

فراکسیون دیده می شود.
همچنین عبدالرضا هاشم زایی عضو فراکسیون امید به فرارو گفت: »زمانی 
که وارد مجلس شدیم در جلسات نخست فراکسیون، حدود 120 نفر حضور 
داشتند که این نتیجه آن ائتالف بود. اما آرام آرام هر جلسه این تعداد کمتر 

شــد و متوجه شدیم که اصولگرایانی که ما آنها را در لیست امید قرار داده 
بودیم فراکسیون مستقلین را تشکیل دادند. به هرحال تعداد فراکسیون امید 

از آن عدد اولیه کاهش پیدا کرد و به 85 نفر رسید.
او افزود: »در زمان رای اعتماد وزرا دولت دوازدهم، فراکســیون امید با 
برخی افراد به شــدت مخالفت کرد و حتی اگر به تعداد مخالفان این وزرا 
مراجعه شــود می بینید که حدود 80 نفر مخالفت کردند. البته نمی خواهم 
بگویم که همه اینها از فراکســیون امید بودند اما به هر حال ما رای منفی 
دادیم اما با توجه به اینکه بعضا برخی افراد رای غیر فراکســیونی می دهند 

و ما هم تعدادمان زیاد نیست، نمی توانیم حرفمان را به کرسی بنشانیم.«
آقای ظریف! کابوس سوریه را 

مدافعان حرم برطرف کردند و نه مذاکره
همکار سابق نشریات اصالح طلب و مشاور کروبی می گوید ظریف دچار 

رویااندیشی است.
داریوش سجادی در یادداشتی نوشت: »محمدجواد ظریف در توئیتر اعال 
کرد: به هر اندازه که در پایان دادن به کابوس سوریه از طریق گفت وگویی 
فراگیر نزدیک می شویم، همین کار را برای یمن هم باید انجام دهیم. نباید 
بحران تازه ای به وسیله بمباران، تهدید و یا استعفا تحمیل شود. هیچ بحرانی 

نیست که با دیپلماسی قابل حل نباشد. ما یک بار آن  را ثابت کردیم.
آقای ظریف - حال شما خوبه؟

در پایان دادن به کابوس سوریه از کدام گفت وگوی فراگیر حرف می زنید؟!
ظاهرا بعد از شکست برجام مبتال به رویااندیشی شده اید!

کابوس سوریه با سرانگشت تدبیر و رشادت سردار سلیمانی و نیروهای 
تحت امر ایشــان و امثال محســن حججی ها مرتفع شد. شما و دیپلماسی 
تعامل و گفت وگوی تان کجای این ماجرا بودید که اینک از میانه راه رسیده 

و غنیمت جنگی می طلبید؟!
هاآرتص: اسرائیل نباید با تحریک عربستان 

به جنگ حزب اهلل برود
یک روزنامه صهیونیستی با لحنی هشدارآمیز نوشت: اسرائیل باید مراقب 
باشــد تا با طناب عربستان ســعودی وارد چاه جنگ با حزب اهلل و ایران که 

سرانجام آن معلوم نیست، نشود.
هاآرتص به قلم دانیل شــاپیرو سفیر سابق آمریکا در اسرائیل نوشت: با 
وجود آنکه استعفای ناگهانی سعد حریری به تهدیدهای حزب اهلل علیه اسرائیل 
نیز ربط پیدا می کند اما با این وجود اســرائیل نباید با تصمیمات عجوالنه 
ریاض وارد یک رویارویی زودرس با حزب اهلل و ایران شود. سعد حریری در 
حالی از پســت خود استعفا داد که هیچ وقت در خدمت رسانی به کشورش 
دست برنده نداشت، او حتی با کمک عربستان یک امپراطوری اقتصادی و 

مالی بزرگ نیز برای خودش در منطقه فراهم آورد.
هاآرتــص در ادامه می نویســد: بعد از ملک عبداهلل، ملک ســلمان بن 
عبدالعزیز آل سعود و فرزندش محمدبن سلمان شمشیر مخالفت با ایران و 
منافع منطقه ای آن را از رو بسته و تصمیم گرفتند با ایران در یمن، سوریه 
و لبنان رویارو شوند. پس از آن بود که مصایب جدی حریری آغاز شد. البته 
با آغاز جنگ داخلی ســوریه، روند توازن قدرت در لبنان نیز رو به وخامت 
گذاشــت چرا که حزب اهلل  با کمک تســلیحاتی ایران بر حمایت نظامی از 
بشار اسد افزود در نتیجه آینده بشار اسد هم با حمایت های ایران و حزب اهلل 

تقویت و تثبیت شد.
سعودی ها دریافتند که با ادامه حکومت بشار اسد در سوریه و شکست 
شورشیان آن کشور که از قضا تحت امر عربستان هم هستند، دیگر نمی توانند 
کاری در آن کشور از پیش ببرند و لذا به ناچار متوجه لبنان شدند و امیدوارند 

قافیه سیاست خارجی خود را حداقل در آن کشور از دست ندهند.
به همین دلیل، سعودی ها این بار با بیرون کشیدن سعد حریری از مدار 
قدرت در لبنان ســعی دارند مسئولیت های این تصمیم شخصی خود را به 

عهده حزب اهلل بیاندازند.
آنها ســعی می کنند حزب اهلل را به یک جنگ مستقیم با اسرائیل سوق 
دهند اما اســرائیل باید هوشیاری خود را حفظ کرده و مستقل از عربستان 

تصمیم بگیرد و دقیقا بررسی کند که آیا زمان واقعی برای این رویارویی با 
ایران فرا رسیده است یا خیر؟

سران اسرائیل باید مراقب باشند تا خود را به واسطه مانورهای متحدان 
منطقه ای خود در ریاض وارد یک جنگ زودرس با ایران نکنند چون هنوز 

نمی توان آینده مشخصی برای این جنگ تصور کرد.
برخی رسانه ها در داخل

به سربازان دشمن تبدیل شده اند
برخی رســانه ها و سیاسیون به مثابه شــوالیه های آمریکا و فرانسه در 

داخل عمل می کنند.
روزنامه جوان در یادداشتی در این باره نوشت:  رئیس جمهور فرانسه که 
ظاهراً در پروسه تقسیم کار میان اتحادیه اروپا و آمریکا وظیفه زمینه سازی 
برای برجام موشــکی و تعدیل راهبردهای منطقه ای ایران را برعهده دارد، 
در جریان سفر به امارات در واکنش نسبت به دفاع انصاراهلل از مردم مظلوم 
یمن بدون ارائه هیچ ســندی با ادعای اینکه موشــک های شلیک شده به 
ســمت عربستان به وضوح ایرانی است، اظهار می دارد نگرانی های شدیدی 
درباره ایران وجود دارد که باید درباره آن مذاکره کنیم. او که ظاهراً در حال 
برنامه ریزی برای سفر به ایران است، پا را فراتر از این گذاشته و با استناد به 
مذاکرات هسته ای مطرح می کند که در صورت نیاز باید تحریم های جدیدی 

علیه ایران در این عرصه اعمال شود.
آنچه درمورد سیاست های راهبردی اروپا و آمریکا در ورای تهدیدنمایی 
نسبت به توان هسته ای و یا موشکی ایران قابل ذکر است، توجه به این نکته 
است که نگرانی آنها نه نسبت به تهدید ایران، بلکه ناشی از این واقعیت است 
که از منظر قدرت های ســلطه، کشور مستقلی مانند ایران نباید از آنچنان 
ظرفیتی در عرصه های صنعتی و یا نظامی برخوردار باشد که به عنوان یک 

الگو در میان نظام های سیاسی مطرح باشد.
اما فراتر از اهداف آمریکایی ها و اروپایی ها در زمینه سازی برای این 
مذاکرات و دســتاوردهایی که برای آنها دارد، مواضع عوامل رسانه ای و 
برخی جریان های داخلی برای بسترســازی و توجیه فشارها و تهدیدات 
آنهاست که متأســفانه در عین بهره گیری های دشمنان، در تضعیف و 
تخریب روحیه نیروهای داخلی و توده های مردم نقشی اساسی دارد که 
شاید در عرصه مذاکرات هسته ای در این منظر هزینه های سنگینی بر 

نظام متحمل شد.
مشابه همان مواضع این روزها در مورد بحث موشکی در داخل مطرح 
می شود. اخیراً روزنامه زنجیره ای آرمان، که به انعکاس مواضع مشوش در 
میان رســانه ها شهره اســت، در مطلبی تحت عنوان »اروپایی ها خواهان 
مذاکرات موشــکی« به قلم یکی از اعضای کارگزاران، تالش کرده است با 
محق جلوه دادن اروپایی ها در تحمیل مذاکرات موشکی، عماًل بر القائات 
آنها نسبت به اتهاماتی که در مورد اقدامات طبیعی ایران در ارتقای توان 
موشکی دنبال می کنند، صحه بگذارد و نهایتاً ایران را به پذیرش برجامی 

دیگر توصیه کند.
آیــا انجام مذاکرات هســته ای و پذیرش برجــام، اقدامات فزون طلبانه 
آمریکایی ها و اروپایی ها را متوقف کرد که مذاکرات موشــکی متوقف کند، 
اتفاقاً طرح برجام موشکی متعاقب برجام هسته ای مطرح و به اذعان غربی ها 

با هدف الگوسازی از همان مذاکرات مطرح می شود.
ایشــان مدعی است که اگر ما برجام موشکی را نپذیریم، اروپایی ها هم 
ممکن است با مواضع تند و تیز آمریکایی ها همراهی کنند. بسیار ساده اندیشی 
است که ما مواضع اصلی اروپایی ها و آمریکایی ها را اینگونه متفاوت ببینیم، 
اروپایی ها و آمریکایی ها همانگونه که در مراکز نظریه پردازی و رســانه های 
خودشــان اعالم کرده اند، در مواجهه با ایران نقش پلیس خوب و بد را ایفا 
می کنند و هــر دو در مهار اقتدار و نفوذ منطقه ای ایران نگاه واحد دارند و 
معطوف کردن هدف آنها به مهار توان هسته ای و یا موشکی ایران ساده اندیشی 

مضاعفی است، چرا که آنها قدرت مستقلی نظیر ایران را برنمی تابند.
آیا برای توسعه توان نظامی رقبای منطقه ای ما حدی وجود دارد که برای 
توان موشکی ما حدی قائل شویم؟ آخرین تجهیزات روز نظامی و پیشرفته 
آمریکایی ها در اختیار صهیونیست ها و سعودی ها قرار گرفته است و آنها هم 
از تهدید مستقیم ایران ابایی ندارند، آیا در آن صورت توقف فرآیند توسعه و 
تکمیل اقتدار نظامی همان می شود که سرمقاله نویس روزنامه آرمان توصیه 
می کند که البته خوشــحالی و رضایت حکام نورسیده سعودی را به دنبال 

خواهد داشت.

گفت: معاون اول رئیس جمهور در اولین واکنش نسبت به زلزله کرمانشاه 
گفته است:» بیشتر خانه های تخریب شده در استان کرمانشاه متعلق به مسکن 

مهر بوده است«!
گفتم: ولی مسئله اصلی فاجعه کشته و زخمی شدن صدها تن از 

هموطنانمان و ضرورت رسیدگی به شرایط سخت آنان است. 
گفت: آقایان که دارند از این فاجعه هم برای سرپوش نهادن بر ناکارآمدی 
خود بهره می گیرند و ظاهراً رســیدگی به قربانیان زلزله برایشــان در اولویت 

نبوده است!
گفتم: برخی از خبرنگاران روزنامه های زنجیره ای هم عکس هایی 
از زلزله مصر و ایتالیا را در کانال تلگرام خود منتشــر کرده و زیر آن 

نوشته اند مسکن مهر!
گفــت: البته یکی از خبرنگاران روزنامه دولتــی ایران هم خطاب به آنها 
توئیت کرده که» خجالت بکشید! زلزله که زمان احمدی نژاد نیومده، مدیریت 

بحران شما کجاست؟!«
گفتم: چه عرض کنم؟! معلمی از دانش آموزش پرسید؛ بزرگ شدی 
می خواهی چه کار کنی؟ گفت؛ عروسی می کنم. معلم پرسید؛ منظورم 
این است که چه می شوی؟ گفت؛ داماد. پرسید؛ منظورم این است که 
چه به دست می آوری؟ گفت؛ همسر! معلم که عصبانی شده بود گفت؛ 

برای پدر و مادرت چه خواهی آورد؟ گفت؛ نوه!

سرویس سیاسی- 
روزهــای  ایــن  مواضــع 
رئیس جمهور فرانسه، همان تکنیک 
نخ نمای اولند در جریان مذاکرات، 
درباره احتمال بروز جنگ با هدف 
امتیازات  ایجاد هراس و کســب 

بیشتر از طرف ایرانی است.
رئیس جمهور  مکــرون  امانوئل 
فرانســه که ظاهرا این روزها محور 
مطالبه مذاکره با ایران برای محدود 
کردن برنامه موشــکی تهران شده، 
پس از ســفر به ابوظبی و ریاض و 
دیدار با مقامات این کشــور مدعی 
شده اســت: مواضع بسیار شدیدی 
را علیه ایران شنیدم که با عقیده ام 
سازگار نیست و  به نظر من همکاری 
با عربســتان ســعودی برای حفظ 
استقرار منطقه، امری اساسی است. 

وی پیش از این نیز در کنفرانسی 
مطبوعاتی در امــارات در اظهاراتی 
ضدایرانی مدعی شــده بود: بسیار 
مهم است با فعالیت های منطقه ای 
و برنامه هــای بالســتیکی ایران با 
قاطعیــت برخورد شــود، با توجه 
به شــرایط منطقه به نظر می رسد 
امضای توافقنامه هســته ای با ایران 
کافی نبود،البته این سخن به معنی 
بازنگــری در ایــن توافقنامه یا لغو 

آن نیســت، باید درباره فعالیت های 
موشکی ایران، مذاکراتی آغاز شود، 
ضروری اســت درباره فعالیت های 
موشکی ایران، تعاملی وجود داشته 
باشد، ضمن اینکه اگر شرایط ایجاب 
کند امکان تحمیل تحریم هایی علیه 

این کشور وجود دارد.
مواضــع این روزهــای امانوئل 
تکرار  فرانسه  رئیس جمهور  مکرون 
همان تکنیک نخ نمای فرانسوا اوالند 
رئیس جمهوری قبلی این کشور در 
جریان مذاکرات هســته ای اســت. 
تالش برای القای احتمال بروز جنگ 
در صورت عدم انعقاد توافق برجام، 
تکنیک مذاکراتی بود که فرانسوی ها 
در ایام بحث و بررسی درباره برجام 
بــه کار بردنــد تا با ایجــاد هراس 
بتواند امتیازات بیشتری را از طرف 
ایرانی کسب کند، آن زمان فرانسوا 
اوالند، رئیس جمهوری فرانسه مدعی 
شده بود تمام مقدمات برای حمله 
مشترک آمریکا، کشورهای اروپایی 
و برخی کشورهای منطقه به مراکز 
حساس و حیاتی ایران فراهم شده 
بود و متاســفانه برخی مســئوالن 
دولتی نیز ایــن »دروغ محض« را 

تکرار کردند. 
امــروز نیــز در شــرایطی که 

بازپس گیری  به دنبال  فرانســوی ها 
جایگاه قبلی شرکت های بزرگ خود 
با همین حربه نخ نما شده هستند، 
نیازمندان به 3 کشور اروپایی فرانسه، 
انگلیس و آلمان در ایران، نشانه هایی 
مبنی بر امکان مذاکره درباره توان 
دفاعی ایــران را ارســال کرده اند. 
مقاالت و نوشته هایی در باب ضرورت 
مذاکره با اروپا آن هم به بهانه حفظ 
برجام در برخی جراید حامی دولت 
نشان داد این جریان دنبال فضاسازی 
برای مذاکره بر ســر برنامه موشکی 

هستند.
در همین رابطه نشــریه العرب 
گزارش داد امانوئل مکرون می داند 
برای داشــتن حضوری محوری در 
منطقه خاورمیانه  الزم است در این 
مرحله از تالش برای جمع بین امور 
متناقضی که شکاف زیادی بین آنها 
ایجاد شــده  است، دست برداشته و 
اجازه دهد مرحله منطقه ای تازه ای 
آغاز شــود که عربستان سعودی در 

قلب  آن قرار دارد. 
این نشریه در ادامه آورده است: 
فرانسه که شــرکت های بزرگ آن 
قصد بازپس گیری جایگاه قبلی خود 
در بازار ایران را دارند، می  بایســت 
انعکاس گزینه های خود درخصوص 

منافــع سیاســی اش در منطقه را 
مشخص کند. 

به  که  ابرقدرت ها  گزینه هــای 
دنبال همراهــی با تحوالت منطقه 
هســتند، تنها در ترســیم شــکل 
روابطشــان  با خلیج فارس یا ایران 
نمــود می یابــد و نمی توانند در آن 

واحد با هر دو طرف مرتبط باشند. 
به گفته یــک دیپلمات غربی، 
اکنون فصل انتخاب است، نه زمان 
نشست روی دیواری در بینابین دو 
 طرف و استفاده از فرصت هایی که از 

دو جهت فراهم می شود. 
فرانسه  پایتخت  در  تحلیلگران 
نیز توجه زیادی به ســفر مکرون به 
عربســتان و دیدار وی با بن سلمان 

 داشتند. 
مجامــع دیپلماتیــک غربــی 
در پاریــس، تحول چشــم گیری 
را در موضــع فرانســه نســبت به 
ایران مالحظه  کردنــد؛ تا آنجا که 
از  رئیس جمهور فرانسه که همواره 
تمســک خود به توافق هسته ای با 
ایران سخن  می گفت، اعالم کرد این 
توافق دیگر کفایت نمی کند و الزم 
اســت تعدیل هایی در آن وارد شده 
و  اقداماتی برای مهار نفوذ ایران در 

منطقه اتخاذ شود. 

درباره مواضع اخیر امانوئل مکرون

فرانسه همراهی با آمریکا و آل سعود را آشکار كرد
پاسخ تهران باز هم قراردادهای شیرین است؟!

سرویس سیاسی-
اول  معــاون  که  حالــی  در 
دفتر  تأســیس  از  رئیس جمهور 
اتحادیه اروپا در تهران خبر داده 
مهم ترین ســؤال این است که با 
کشورهای  سفارتخانه های  وجود 
قاره ســبز، اروپا چه خواب هایی 
برای ایران دیده که تعبیرش را در 
گرو تاسیس دفتر این اتحادیه در 

تهران می داند؟
اول  جهانگیری معــاون  اســحاق 
رئیس جمهور عصر روز شــنبه 20 آبان  
در دیــدار »فیل هوگان« کمیســیونر 
کشاورزی و توســعه روستایی اتحادیه 
اروپا با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
از ثبات، آرامش و امنیت بســیار خوبی 
برخوردار اســت، گفت: »ایران شریک 
بســیار معتبری برای اتحادیه اروپاست 
و این اتحادیه باید حساب ویژه ای برای 

همکاری با ایران باز کند.«
معــاون اول رئیس جمهور در این 
دیدار گفته اســت کــه »همکاری های 
اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا سابقه ای دیرینه دارد و تقریباً اکثر 
شــرکت های معتبر اروپایی در اقتصاد 
ایران در حوزه انرژی، صنعت و کشاورزی 

حضوری فعال داشته اند.«
این موضوع که ایران و اروپا سابقه 
همکاری اقتصادی در حوزه های انرژی، 
صنعت و کشــاورزی داشته اند بر کسی 
پوشــیده نیســت اما این رابطه چگونه 

بوده است؟
سابقه اروپا

نگاهی گذرا به ســیر قراردادهای 
اقتصادی، کشــاورزی و صنعتی میان 
اروپــا و ایــران از اواخــر دوره صفویه 
تاکنون نشان دهنده آن است که همواره 
اروپاییان ایران را به چشم طعمه دیده اند. 
قراردادهایی مانند قرارداد تنباکو، قرارداد 
رویترز، قرارداد 1919 و... تنها چند نمونه 
از آن است. تصور اینکه اروپای اکنون با 
آن روزگار متفاوت است، به این معنا که 
تغییر خط مشی داده است تصوری باطل 
و نادرســت است. تنها چیزی که تغییر 
کرده شیوه اروپایی هاست چنانکه برخی 
متفکران غربی نیز به این نکته اشاره کرده 
و شــیوه جدید اروپا و غرب را استعمار 

نو نامیده اند.
نکته دیگــر اینکه اروپــا به ایران 
به چشــم یک بازار مصرف بزرگ نگاه 
می کند. چنانکه هــم اکنون نیز حجم 
مبادالت میان ایران و اروپا و مقایســه 
نسبت صادرات و واردات به این منطقه 

به خوبی گویای این نکته است.

خبر خوب 
برای آمریکا 

نکته دیگر اینکه اروپا ثابت کرده 
کــه از خــود عــزم و اراده ای ندارد 
وقتی آمریکا تصمیم به کاری بگیرد. 
شرکت های اروپایی نظیر توتال ثابت 
کرده اند که به هیچ عنوان پایبندی به 
تعهدات را در خود احساس نمی کنند. 
معــاون اول رئیس جمهور نیز ضمن 
اذعــان به این نکته گفته اســت: »تا 
پیــش از اِعمال تحریم هــا، اتحادیه 
اروپا شریک نخست تجاری ایران بود 
و حتی برخی کشــورهای عضو این 
اتحادیــه به تنهایی رتبــه اول و دوم 
را به خود اختصــاص داده بودند، اما 
با وضــع تحریم ها، مبادالت تجاری و 
همکاری های اقتصادی ایران و اتحادیه 
اروپا به شدت کاهش پیدا کرد، اما با 
این وجود اقتصاد ایران مسیر رشد خود 

را ادامه داد.«
در ادامه این دیــدار جهانگیری با  
اشــاره به اینکه پس از اِعمال تحریم ها، 
اقتصاد ایران به سمت کشورهای آسیایی 
و شرق آسیا سوق پیدا کرد، افزود: »پس 
از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، 
روابط اقتصادی ایــران و اتحادیه اروپا 
مجدداً گســترش پیدا کرد و در ســال 
2016 و 2017 شاهد رشد همکاری های 

اقتصادی هستیم.«
حــاال باید از دولت پرســید حفظ 
مناسبات اقتصادی با همان کشورهایی 
کــه در دوره تحریم بــا ایران همکاری 
کرده اند چــه ایــرادی دارد که دولت 
محترم تا این اندازه متمایل به اروپایی 
است که هر از چندگاه زیرپای ایران را 
خالی می کند؟ چرا باید به سمت آنهایی 
متمایل شــد که به هیچ وجه احساس 
پایبندی بــه تعهداتشــان ندارند و در 
آینده نیز ممکن اســت اعمال گذشته 

را تکرار کنند؟
بهمن ماه ســال گذشته، »مایکل 
هادسون  مؤسسه  پریجنت« کارشناس 
و افسر سابق اطالعاتی آمریکا در عراق 
در نشست چندی پیش این مؤسسه با 
عنوان »برجام در دوران ترامپ« درباره 
نوع برخورد اروپا با ایران می گوید: »خبر 
خوب این اســت که کشورهای اروپایی 
می گوینــد تا وقتی ایــاالت متحده به 
ایران اجازه ندهد به شبکه بانکی آمریکا 
دسترســی پیدا کند، اروپایی ها حاضر 
نخواهند بود با ایــران تعامل اقتصادی 

داشته باشند.«
باز هم همکاری های بانکی!

در ادامه ایــن دیدار جهانگیری 

خطاب به »فیل هوگان« کمیسیونر 
کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه 
اروپا گفت که متأسفانه همکاری های 
بانکی میان ایران و کشورهای عضو 
اتحادیــه اروپا آنطور که مورد انتظار 
بوده اســت پیش نرفته اســت. وی 
در ادامــه افزود: »ایــران عالقه مند 
اســت همکاری های اقتصادی خود 
را بــا اتحادیه اروپــا تعمیق کند و 
مــا از ســرمایه گذاری مشــترک با 
اتحادیه اروپا نه فقط برای بازار ایران، 
بلکه برای بازارهای منطقه استقبال 

می کنیم.«
معاون اول رئیس جمهور همچنین با 
 اشاره به پیشنهاد کمیسیونر کشاورزی 
و توسعه روســتایی اتحادیه اروپا برای 
تأسیس دفتر این اتحادیه در تهران جهت 
پیگیری توافقات، تصریح کرد: »تأسیس 
دفتر اتحادیه اروپا در تهران می تواند به 

توسعه روابط کمک کند و این موضوع 
در حــال حاضر در دســتور کار وزارت 
امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال 

بررسی است.«
خواب هایی که اروپا 

برای ما دیده 
در ایــن باره مهم ترین ســؤالی که 
ممکن اســت ذهــن مخاطبــان را به 
خود مشــغول دارد این است که تمام 
کشورهای اروپایی در تهران سفارتخانه 
دارند. به این واســطه هر شــرکتی که 
بخواهد با ایــران به همکاری اقتصادی 
و تجاری بپردازد از طریق ســفارتخانه 
کشورش می تواند اقدام کند، با این وجود 
تاسیس دفتر اتحادیه اروپا چه ضرورتی 
دارد؟ اروپا چــه خواب هایی برای ایران 
دیده که تعبیرش را در گرو تاسیس دفتر 

اتحادیه اروپا در تهران می داند؟
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گزارش مستند کیهان

 ایجاد بحران های امنیتی و اقتصادی
مأموریت دفتر اتحادیه اروپا در تهران

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای سید  مجید میرعبداللهی در 
غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.
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