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* در یوم اهلل 13 آبان امسال مردم ایران بعد از اربعین حسینی کوبنده تر از 
ســال های گذشته خشم خود را علیه شیطان بزرگ به نمایش گذاشتند و 
نفرت خود را از طراحان FATF و CFT نشان دادند. مرحبا به ملت فهیم 
و انقالبی ایران که عالمی را با نام حسین)ع( تکان دادند و مرحبا به شورای 
محترم نگهبان که جانانــه از حقوق ملت دفاع کرد و توطئه خودتحریمی 

غربگرایان داخل کشور را ناکام گذاشت.
0990---7211

* حضور گســترده مردم در راهپیمایی 13 آبان روز استکبارســتیزی در 
امسال عالوه بر پیام به شیطان بزرگ، پیامی هم به غربگرایان واداده داخلی 
داشت که ملت پشت سر والیت ان شاءاهلل تا تحویل دادن انقالب به صاحب 
اصلی اش از پای نمی نشــیند. بی جهت خود را خســته نکنید که جز بردن 

آبروی خود، کاری از پیش نمی برید.
0914---9590

* با درود بر ملت عاشورایی که در 13 آبان بار دیگر در روز استکبارستیزی، 
حماسه ای دیگر خلق کردند از سیمای جمهوری اسالمی به خاطر انعکاس 

حماسه ملت تشکر می کنم.
0918---8631

* اقدامات امیدوارکننده ای مثل تولید انبوه هواپیمای جنگی و سایر ادوات 
نظامی )زرهی، رزمی، مخابراتی و...( باعث ارتقای امنیت ملی می شود. امید 
اســت چنین خبرهایی در حوزه مسئولیت دولتمردان هم شنیده شود نه 
اینکه دستاوردهای نظام و پیشرفت ها را یکی پس از دیگری بتن ریزی کنند.
0901---7196
* به رهبران کشــورهایی که هرساله مدعی اند کار نظام جمهوری اسالمی 
تمام است ولی 40 سال ریشه این شجره طیبه مستحکم تر از قبل می شود 
می گویم دیدید که ملت خروشان ایران اسالمی در راهپیمایی 13 آبان 97 
چگونه به ندای رهبر خود لبیک گفتند. اگر ملت هایتان شماها را قبول دارند 
شــما نیز فراخوان دهید تا ملتتان به صحنه بیایند و از شما حمایت کنند. 
ببینید چند درصد می آیند. نظام ما ان شاءاهلل متصل به ظهور آخرین منجی 
خواهد شد و شما هم آرزوی تمام شدن عمر این نظام را به گور خواهید برد!
0912---8521

* به رؤســای قوا عرض می کنم ملت با حضور گسترده خود در راهپیمایی 
روز استکبارســتیزی ثابت کردند که دشــمنان نظام از آسیب رساندن به 
انقالب عاجزند پس حاال نوبت شماست که با همدلی بار گرانی و مشکالت 
معیشتی را از روی دوش مردم بردارید. این مردم فهیم و قدرشناس مستحق 

بهترین ها هستند!
0914---2481

* معافیت چند کشور از خرید نفت ایران به معنی این است که خارجی ها 
تحت هر شــرایطی نمی توانند از نفت ایران چشــم بپوشند. این ما هستیم 
که باید از فروش نفت خام جلوگیری کرده و تولید فرآورده های پتروشیمی 

را جایگزین خام فروشی بکنیم.
0915---2986
* آن دســته از نمایندگان مجلس که برای تصویب نهایی FATF ســر و 
دست می شکنند چرا برای خارج کردن نام سردار سلیمانی- که موفق شد 
تروریســت های داعشی را زمینگیر کند و شکســت بدهد- از لیست سیاه 

کاری انجام نمی دهند؟
0917---3384

* روستائیان وقتی گوساله ای می میرد پوستش را پر از کاه می کنند تا مادرش 
به آن دل خوش کند و شیرش خشک نشود. مثل ما و برجام هم مثل این 
گاو اســت. برجام به دنیا نیامده مرد اما اروپائی های مکار برای دل خوشی 

ما پوستش را نگه داشته اند تا همچنان ما را در غل و زنجیر نگه دارند!
حسینی- کرمانشاه
* آقای رئیس جمهور در صحبت های اخیر خویش از بانک های کشــور به 
دلیل بنگاهداری انتقاد کردند. عرض می کنیم کلیه بانک های کشور زیر نظر 
بانک مرکزی فعالیت می کنند و اختیار بانک مرکزی با آقای رئیس جمهور 
اســت.بنابراین انتقاد ایشان به خودشان برمی گردد چرا بنای مسئولین به 

جای کشورداری، سرگرم ساختن مردم شده است؟
صدر
* در تبلیغات تلویزیون دیدم که فروشــگاه رفاه با مشارکت یونیسف برای 
فرزنــدان و مــادران نیازمند ایرانی کمک های نقــدی جمع آوری می کند! 
یونیســف ولی فرزندان و مادران مظلوم قحطی زده یمن را نمی بیند که 4 
سال است با انواع سالح های اهدایی غرب دارند با مرگ دست و پنجه نرم 
می کنند و جلوی آل سعود این شجره خبیثه و ملعون را سد نمی کند! مگر 
همین روزها نبود که دخترک یمنی از گرســنگی و ضعف جســمانی جان 

سپرد؟! در ایران دنبال چه چیزی هستند؟
0915---3739
* دیدن عکس دختربچه 7 ســاله یمنی دل هر انســان آزاده ای را به درد 
می آورد، عامل اصلی این جنایت آمریکاســت. چراکه با حمایت همه جانبه 
از آل ســعود 4 سال اســت مردم مظلوم یمن را حتی از دسترسی به آب و 
غذا محروم کرده اســت! ای ننگ بر شــیطان بزرگ و آل ســعود و ننگ بر 

سازمان های عریض و طویل و دروغگوی بین المللی.
0912---3949

* از شــواهد پیداست که زمان مرگ بن ســلمان خبیث فرا رسیده است. 
ترامپ 2 سال اســت که می گوید عربستان گاو شیرده است زمانش برسد 
ذبحش می کند! این هشــداری است برای غرب باوران دل بسته به کدخدا! 
برای کدخدا نوع گاو مهم نیست زمانش برسد هر نوع گاوی را برای رسیدن 

به مطالع و منافع خود ذبح می کند. کاش این را بفهمند.
0914---6912

* رئیس جمهور می خواست احترام به اصطالح از دست رفته پاسپورت ایرانی 
را به آن برگرداند که بسی خراب تر از قبل کرد و تاسف بارتر اینکه به علت 
بی تدبیری، حتی دیپلمات های ما نیز از احترام و مصونیت برخوردار نیستند! 
مسئوالن امر کاری نکنند که غیرت ملت به جوش آید و با دولت های پستی 

که رفتار غیراصولی با دیپلمات های ما دارند مقابله به مثل بکند.
0914---8902

* پخش کلیپ هــای چند دقیقه ای از کار آفرینان در ســیمای جمهوری 
اســالمی مانند کارخانه تولید نان در کیش با 75 نفر اشــتغالزایی با تولید 
100 نوع نان، کارخانه تولید لوازم پزشــکی با اشتغال 400 نفر در 5 نقطه 
کشــور، پلی اکریل اصفهان، کنسانتره میوه شاهرود و ... مردم را امیدوار و 
افراد مذبذب را متمایل می کند و نوعی پاتک به دشــمن در تصویرســازی 
غلط از نظام و امیدبخشــی و القای جسارت به سرمایه گذاران است و ده ها 
فایــده خــرد و کالن دیگر دارد. انتظار می رود در تمامی شــبکه ها چنین 

کلیپ هایی تهیه و منعکس شود.
0912---1347

* در تاریخ 97/8/9 هرکس پای تلویزیون نشســت و از شــبکه یک برنامه 
ثریا را مالحظه کرد متاثر و متاســف شد! وقتی کارشناس برنامه برجام را 
به نقد کشــید... متوجه شــدیم برجام حماقت بود، متضرر شدیم، تحقیر 
شــدیم و همه دستاوردهای هسته ای را دادیم و »هیچ« گرفتیم! متاسفانه 
جریان های نفوذی و رســانه های زنجیــره ای اجازه نقد و انتقاد را ندارند تا 
مردم به موقع روشن شوند. با کمال تاسف هنوز هم که هنوز است حضرات 

جسارت قبول اشتباه را ندارند!
0915---1713
* یک فقیه، فقیه دیگری را متوجه امری کرده اســت به اراذل سیاسی که 
اعتقادی به مرجعیت ندارند چه مربوط اســت که جنجال به پا کرده اند و 

دایه دلسوزتر از مادر شده اند.
0919---8895

* امیدواریم در تداوم راهپیمایی عظیم اربعین حســینی، روزی را شــاهد 
باشــیم که راهپیمایی عظیم دیگری از روز عاشورا و از کربالی حسینی به 
سمت کوفه و شام )دمشق( و زینبیه و از آنجا به سمت اولین قبله مسلمین 

بیت المقدس ادامه یابد!
7690---0912 و 6960---0936 و 6455---0910
* با توجه به تردد بیشتر از 60 درصدی زائران اربعین حسینی از مرز مهران 
لطفا مسئوالن امر از همین حاال با رایزنی های متعدد با برادران عراقی  مرز 
خســروی را برای تردد زوار در ســال آینده مهیا کنند نه اینکه چند روز 
مانده به اربعین ابتدا با خوشحالی به مردم اعالم کنند که مرز خسروی باز 

می شود ولی در آخر بگویند طرف عراقی نپذیرفت؟
0912---3949

معاون وزارت خارجه
یا توجیه کننده بدعهدی اروپا؟!

معاون سیاســی وزارت خارجه همچنان به توجیهات نــاروا درباره بی عملی و 
فرصت سوزی اروپا مشغول است.

عباس عراقچی که زمانی گفته بود »امضای کری )پای برجام( تضمین است«، در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: اراده سیاسی اروپا برای اینکه در مقابله 
با تحریم های آمریکا به ایران کمک کند، امری واضح و روشن است. سابقه ندارد اروپا 

به عنوان نزدیک ترین متحد واشنگتن وارد چنین اقداماتی شود.
وی دربــاره تأخیر اروپا در راه اندازی کانال ویژه مبادالت مالی )SPV( با ایران 
می گوید: ســاز و کار ویژه مالی اروپا از نظر فنــی، مالی و حقوق جزئیاتی دارد که 

رسیدن به آنها زمان بر است.
امیدوار هستیم در آینده بسیار نزدیک این ساز و کار اعالم و در اروپا رسماً ثبت 
شود و بعد از آن به تدریج عملیاتی خواهد شد. البته اینکه اروپایی ها بسیار آهسته تر 
از تصور ما حرکت کردند یک واقعیت است، اینکه مواضع سیاسی آنها بسیار خوب 
بوده هم یک واقعیت است. موضوع دیگر این است که هنوز به راهکارهای عملیاتی 

نرسیده اند و انتظارات ما را برآورده نکرده اند.
آقای عراقچی توضیح نمی دهد که آیا هفت ماه )پس از خروج ترامپ از برجام(، 
فرصت کافی برای راه اندازی یک کانال مبادالت مشــترک مالی نبوده است؟! و آیا 
صرف »ابراز تأسف عمیق« اروپایی ها، خسارت گسترده ایران از اجرای یکطرفه برجام 
و نقض آن توسط آمریکا و اروپایی ها را جبران می کند؟ از سوی دیگر باید پرسید آیا 

»موضع سیاسی خوب« اروپا، جبران اعمال تحریم ها را می کند؟!
واقعیت این اســت که اغلب شرکت های اروپایی توافقات خود با ایران را به هم 
زده و دولت هــای اروپایی نیز از آنها حمایت نکرده اند. اکنون همین دولت ها وعده 
راه اندازی مکانیســم ویژه مالی را به شکل »نمادین« در 13 آبان دادند اما به همان 
اقدام بی ارزش نمادین هم عمل نکردند. بنابر اعالم نشریات غربی، هیچ کشور اروپایی 
حاضر به میزبانی کانال مذکور نیست. جالب اینکه کانال مذکور قرار است زمینه ساز 

مبادله نفت در برابر کاال )بدون پرداخت پول نفت به ایران( باشد.
وعده بی سرانجام موگرینی

نسخه دوم چک بی محل جان کری
وقتی »تضمین قطعی جان کری« دروغ از آب درآمد، مدیران وزارت خارجه ما 

چگونه به تعهد احتمالی موگرینی اعتماد می کنند؟!
روزنامه وطن امروز در یادداشــتی نوشت: »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپایی ماه ســپتامبر اعالم کرده بود سازوکار پیشنهادی اعضای 
باقیمانده در برجام برای تسهیل تجارت با ایران، »احتماال« قبل از ماه نوامبر )زمان 

اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران( اجرایی می شود! 
هم اکنون 2 ماه از اظهارات خانم موگرینی ســپری شــده! دونالد ترامپ رسما 
تحریم های نفتی، گازی و بانکی ایران را اعالم کرد اما هنوز خبری از »برجام اروپایی« 
نیست! همگان به یاد دارند سال 94، اعمال محدودیت های صدور ویزا برای کسانی 
که به ایران سفر می کنند؛ آن هم از سوی دولت »باراک اوباما« به قانون تبدیل شد. 
این نخستین تیری بود که از سوی ایاالت  متحده به برجام شلیک شد! با این حال آن 
زمان روزنامه غربگرای »شرق« نوشت: »به دنبال اعتراض ظریف ]به قانون محدودیت 
ویزا که نقض برجام از سوی آمریکا بود[ جان کری، وزیر خارجه آمریکا در نامه ای 
خطاب به ظریف نوشت: این قانون به هیچ وجه مانع ما نمی شود که تعهدات خود 
طبــق برجام را اجرا کنیم... عراقچی-30 آذر 94- تاکید کرد این نامه، امضای وزیر 
خارجه آمریکا را دارد و اجرای موفق برجام را »تضمین« کرده. وی تاکید کرد: آنچه 
برای ما مهم است، این است که برجام در مرحله اجرا با هیچ گونه خدشه و صدمه ای 
مواجه نشود، آقای کری این تضمین را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به صورت کتبی 

با امضای رسمی داده است«.
هم اکنون بر همگان ]حتی طرفداران برجام[ محرز شده که ارزش »امضای وزیر 
اسبق امور خارجه آمریکا« پای سند برجام تا چه اندازه ای ارزش داشته است)!( میان 
»تضمین قطعی جان کری« در سال 94 تا »تعهد احتمالی موگرینی« در شهریورماه 
امسال فاصله زیادی وجود نداشته! امروز با وجود اجرایی شدن تحریم های ثانویه آمریکا 
علیه ایران، شاهد تعلل هدفمند مقامات اروپایی در ارائه سازوکار مالی مستقل)!( خود 
در قبال برجام هستیم. واقعیت امر این است که اتحادیه اروپایی، یک بار دیگر میان 
»تعهد حقوقی« و »زد و بند سیاسی«، گزینه دوم را انتخاب کرد تا بر همگان محرز 
شود تفاوت ماهوی چندانی میان ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی )خصوصاً 
در قبال ایران( وجود ندارد. اتحادیه اروپایی تاکنون حتی جزئیات مکانیسم مالی و 
اعتباری خود را جهت آنچه »نجات برجام« می خواند، ارائه نداده است! فراتر از آن، 
میان زمان »ارائه« تا »اجرایی شدن« سازوکار مالی اروپا فاصله زمانی نسبتا زیادی 
وجود دارد. صورت مسئله بسیار ساده است! مایک پمپئو و »جان بولتون« در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از مقامات اروپایی خواسته بودند 
از ارائه و اجرایی کردن همان سازوکار مالی ناقص خود در قبال برجام هم خودداری 
کنند تا ایران بابت پذیرش خواسته های غرب )خصوصا در حوزه های غیربرجامی و 
منطقه ای( بیشتر تحت فشار قرار گیرد. مقامات اروپایی نیز چنین خواسته ای را مو 

به مو اجرا کرده و به راحتی تعهد خود به ایران را زیر پا گذاشتند! به عبارت شفاف تر، 
در حالی که دســتگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان روی گزاره ای به نام 
»منازعه در 2 سوی آتالنتیک« و »توفیق در ایجاد اختالف و شکاف میان آمریکا و 
اروپا« بر سر برجام حساب باز کرده بود، بار دیگر در مقابل معامله پشت پرده میان 

بازیگران غربی قرار گرفت!
همان شهریورماه امسال، یعنی زمانی که مقامات اروپایی سخن از »سازوکار مالی 
ویژه و انحصاری« خود سخن به میان می آوردند، رهبر حکیم انقالب صراحتا نسبت 
به گره خوردن برجام به »بازی اروپا« هشدار دادند. معظم له در دیدار رئیس جمهور و 
اعضای هیئت دولت با تأکید بر منتفی بودن هرگونه مذاکره با آمریکایی ها فرمودند: 
»ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره 

مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید«.
»تاخیر در ارائه کلیات بسته پیشنهادی«، »ارائه بسته پیشنهادی کلی و ناقص 
اولیه«، »عدم ارائه بســته پیشنهادی نهایی تا قبل از اعمال دور نخست تحریم های 
آمریکا]مرداد[ و موکول کردن آن به پیش از اعمال دور دوم تحریم ها در ماه آبان«، 
»عدم ارائه و تشریح سازوکار مالی ویژه اروپا تا آبان« و در نهایت »عدم اجرای سازوکار 
مالی ادعایی اروپا«، پاسخ مقامات قاره سبز به سرمایه گذاری و اعتماد دستگاه دیپلماسی 

ما به برجام اروپایی بود.
پاسخ بی بی سی به الف زنی زیباکالم

درباره انتخابات افغانستان
درحالی کــه صادق زیباکالم، انتخابات افغانســتان را یکی از دموکراتیک ترین 
انتخابات ها دانسته بود، منابع رسانه ای می گویند این بدترین انتخابات در 17 سال 

گذشته بوده است.
توماس راتیگ از موسســان شبکه تحلیلگران افغانستان در وبسایت بی بی سی 

)شبکه مورد عالقه و اعتماد زیباکالم( نوشت:
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم اولین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی 
این کشور را که در روزهای 28 و 29ماه مهر برگزار شده بود، یک بار دیگر)آذرماه( به 
تعویق انداخته است و اکنون اعالم شده که نتایج اولیه به جای 19 ماه عقرب )آبان 

در تاریخ 2 ماه قوس( آذر اعالم خواهد شد.
برای کابل که تعداد کاندیداهای انتخابی به رقم بی سابقه 800 نفر رسیده بود، 
نتایج انتخابات حتی یک هفته دیرتر یعنی در تاریخ 10 آذر اعالم خواهد شــد. به 
دلیل اینکه رسیدگی به شکایات چند هفته بیشتر از تاریخ تعیین شده طول کشیده، 
هنوز معلوم نیست نتیجه نهایی انتخابات در تاریخی که قبال در نظر گرفته شده بود، 

یعنی 29 آذر اعالم خواهد شد یا نه. 
این ابهام نه تنها عدم موفقیتی برای روند انتخابات در تاریخ های تعیین شــده 
و به درازا کشیده شدن آن است، بلکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 
31 فروردین 1398را نیز مشکل می کند. مهلت دو هفته ای برای معرفی نامزدهای 

ریاست جمهوری از ماه نوامبر به ماه دسامبر امسال موکول شده است.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پیشنهاد کرده انتخابات 
شوراهای والیتی که قرار بود 31 فروردین 1398 برگزار شود، به بعد موکول شود. 
انتخابات شوراهای ولسؤالی هم که برای 28 مهر تعیین شده بود، اکنون برای مدت 

نامعلومی به تعویق افتاده است.
این تصمیم همچنین به دنبال یک تغییر چشمگیر دیگر در سیاست این کمیسیون 
است: مصالحه با کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، در مورد اینکه چه آرایی 
معتبرند. توافق بر سر اینکه نه تنها آرایی که بارکد بیومتریک دارند، بلکه رأی هایی 

که با ورقه های اخذ رأی کاغذی داده شده هم خوانده می شود.
به تدریج بیشــتر معلوم می شــود که انتخابات سال 2018 از نظر سازماندهی 
بدترین انتخاباتی است که افغانستان جدید پس از دوره طالبان شاهد آن بوده است.

از سال 2001 هرگز انتخاباتی در تاریخ تعیین شده برگزار نشده ولی انتخابات 
کنونی رکورد تازه ای به جای گذاشته: سه سال و نیم تأخیر.

تاکنون در هیچ انتخاباتی، بخشی از کشور از رأی دادن کنار گذاشته نشده بود. این 
بار ساکنان والیت غزنی نتوانستند مانند سایر هموطنانشان در رأی دادن شرکت کنند. 
ولی این تمام داستان نیست. هرگز در گذشته اتفاق نیافتاده بود که یک کمیسیون 
مستقل انتخاباتی افغانستان در پایان روز انتخابات نتواند اعالم کند که چه تعدادی 

از مراکز رأی دهی واقعا باز بودند. تا امروز ما هنوز آمار مطمئنی در این باره نداریم.
یادآور می شود زیباکالم پس از انتخابات افغانستان نوشت:

تبریک به مردم افغانستان انتخابات اخیر علی رغم همه دشواری ها نقطه عطف 
درخشــانی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم افغانســتان به شمار خواهد رفت. 
انتخابات افغانستان به مراتب دموکراتیک تر از انتخابات ایران بود. نه شورای نگهبان 

و نه نظارت استصوابی در کار بود.

نشنال اینترست: پمپئو یاوه می گوید
مردم ایران از آمریکا متنفر شده اند

یک نشریه آمریکایی تصریح کرد ادعای مایک پمپئو درباره حمایت از مردم ایران 
با اعمال تحریم ها پوچ است.

باربارا اسالوین در نشنال اینترست نوشت: تحریم، عادت دولت های آمریکا شده، 
وقتی در موضع تردید قرار می گیرند، هم دولت و هم مجلس، از سلطه طوالنی مدت 
آمریکا بر سیســتم مالی بین المللی برای هدف قرار دادن کشــورها، نهادها و افراد 

سوءاستفاده می کنند.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ترامپ، در دومین سخنرانی اصلی خودش برای 
شروع مذاکرات جدید 12 خواسته را لیست کرد که ازجمله آنها توقف کامل برنامه های 
هسته ای و موشکی و خروج کامل ایران از درگیری های منطقه بود. او بعدا یک مورد 
ســیزدهم که پایان دادن به نقض حقوق بشــر است را نیز به این موارد اضافه کرد. 
پمپئو این مورد را زمانی اضافه کرد که آمریکا همچنان متحد عربستانی مانده که به 
طرزی وحشیانه یک خبرنگار مقیم آمریکا، جمال خاشقجی، را در کنسولگری اش 

در استانبول به قتل رسانده است.
در حقیقت، در ادامه این تحریم ها علیه ایران هیچ هدف قابل قبولی نمی توان 
یافت، به غیر از اینکه ترامپ به یکی از وعده های انتخاباتی اش عمل می کند و مردم 
ایران را  تحت فشار قرار می دهد. دولت ایران در حال حاضر متوسل به تکنیک های 
آشنا برای دور زدن تحریم های آمریکا، ازجمله خاموش کردن سیگنال های شناسایی 
تانکرهای نفتی اش شده است. پمپئو در حمایتی پوچ گفته بود از صدای اعتراض مردم 
ایران حمایت می کند، درحالی که دولت سفر ایرانی ها را به آمریکا ممنوع کرده است.
هنوز معلوم نیست که واکنش مردم به دور جدید تحریم ها چه خواهد بود. آنها 
در حال حاضر از اینکه برجام شــرایط اقتصادی را آن گونه که مقامات دولت وعده 
داده بودند، بهبود نبخشیده، عصبانی هستند. در حالی که از اوضاع ناراضی هستند، 
اما مردم ایران وطن پرستان مغروری هستند. با توجه به اینکه این دولت ترامپ بود 
که برجام را نقض کرد و نه ایران، مردم ایران دیگر نمی توانند مقاماتشان را به خاطر 
مشکالت مقصر بدانند. در حقیقت، راهپیمایی امسال به خاطر سالگرد تسخیر سفارت 

آمریکا در تهران بزرگ تر و پرشورتر از سال های قبل بود.
اگر مردم ایران ضدآمریکا شــوند، یک فقدان استراتژیک بزرگ برای واشنگتن 
خواهد بود و در عوض به دنبال تقویت روابط با قدرت های رو به رشد آسیا خواهند 
بود. با توجه به جمعیت بیش از 80 میلیونی ایران که اکثریتشان تحصیالت عالی 
دارند و اقتصاد متنوع آن، ایران نسبت به دشمنان منطقه ای اش، گزینه بهتری برای 
سرمایه گذاری طوالنی مدت است. فشار تحریم به مردم ایران، با هدف رسیدن به یک 

»توافق بهتر« باعث تضعیف منافع آمریکا و ارزش های آمریکایی می شود.
جای وزیر مستعفی ناکارآمد

دادگاه است نه شهرداری
یک کانال تلگرامی حامی دولت تصریح کرد عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و 
شهرسازی باید محاکمه شود نه اینکه در فهرست نامزدهای شهرداری تهران قرار گیرد.
کانال »فردای ایران« نوشــت: کارنامه کاری وزیر مستعفی راه و شهرسازی پر 
است از وعده های متعدد بی سرانجام. وعده هایی که آزادراه افسانه ای، مسکن اجتماعی، 

نوسازی ناوگان هوایی و ... تنها بخشی از آنهاست.
بررسی کارنامه کاری عباس احمد آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی نشان 
می دهدکه وی وعده های سرخرمن بسیاری را در حوزه های تحت مدیریت خود داده 
است. طرح مسکن اجتماعی شاید بارزترین آنها باشد؛ وزیر سابق راه و شهرسازی چند 
ماه پیش از آن که به عنوان یکی از گزینه های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم 
مطرح شود، با ادبیاتی نرم طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد. آخوندی زمانی 
که وزیر شد، بر شدت انتقادات خود افزود و طرح مذکور را تقریبا عامل نابسامانی های 
مالی و پولی اقتصاد کشــور عنوان کرد. وی همان ســال 92 اعالم کرد مسکن مهر 
متوقف شــده و مسکن اجتماعی به جای آن اجرا می شود. طی سال های 92، 93، 
94، 95، 96 و 97 تمام بدنه ستادی وزارت راه و شهرسازی از مدیران رده باال گرفته 
تا مدیران رده میانی همواره بر اجرای طرح مسکن اجتماعی آن هم در »به زودی« 
تاکید می کردند. اما وزیر سابق راه و شهرسازی زمانی ساختمان دادمان را ترک کرد 
که هیچ خبری از اجرای طرح مذکور نشــد. نوســازی ناوگان هوایی کشور یکی از 
مواردی بود که وزیر سابق راه و شهرسازی پروپاگاندای منحصر بفردی را درباره آن 
عملیاتی کرد. طبق سخنان پرشمار آخوندی ناوگان هوایی ایرالین ملی با 200 فروند 
هواپیمای روز دنیا نوسازی می شد. در این راستا قراردادهای فاقد تضمین اجرایی الزم 
با شرکت های ایرباس، ATR و بوئینگ امضا شد، اما پس از حدود سه سال »شاهکار« 
خواندن امضای این قراردادها ازسوی وزیر و برخی نزدیکانش، 16 فروند هواپیما )3 
فروند ایرباس و 11 فروند ATR( تحویل شد. یعنی 8 درصد که برخالف وعده وزیر 
سابق و قائم مقامش تمام با پول نقد خریداری شد و هیچ خبری از فاینانس ها نشد.

آزادراه تهران - شمال یکی دیگر از وعده های آخوندی بود که قرار بود در پایان 
عمر دولت یازدهم به پایان برسد. وعده ای که پس از گذشت 62 ماه از بیان آن هنوز 
محقق نشــده است. پیشــرفت فیزیکی دو منطقه 2 و 3 این پروژه نزدیک به صفر 

درصد است و برای اتمام منطقه یک آن نیز نمی توان زمان مشخصی متصور بود.

گفت و شنود

بازهم؟!
گفــت: اروپا قول داده بود قبل از بازگشــت تحریم های آمریکا 
 در 13 آبان )4 نوامبر( راه کار خود را برای ســهولت تجارت با ایران 

ارائه می دهد!
گفتم: پس چی شد؟! چرا هیچ اقدامی نکرد؟

گفــت:  ای عوام! همین دیــروز مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
فاش کرد که اروپا در برجام مانده اســت ولی از تحریم های آمریکا 

علیه ایران حمایت می کند!
گفتم: یعنی آقایان به همین زودی یادشــان رفته که با 
برجام چه بالیی بر سر ملت آورده اند؟! چرا بیدار نمی شوند؟!

گفــت: چه عــرض کنم؟! مثــل اینکه به گول خــوردن عادت 
 کرده اند! و قرار اســت فاجعه دیگری مثــل برجام به مردم تحمیل 

کنند!
گفتم: یارو چشمش به یک روباه افتاد، گفت  ای داد بی داد 

بازهم باید گول بخورم!

جعفر بلوری

با وجود این همه خیانت، بدعهدی و دشمنِی عریان، حاال دیگر 
لیبرال های وطنی هم باید به این نتیجه »قطعی« رسیده باشند که، 
نمی توان روی دیوار آمریکایی ها یادگاری نوشت چرا که امروز، دیر 
باورترین و حتی نزدیکترین متحدان این کشور هم اعتمادی به 
آمریکا ندارند. بی اعتمادی اروپا به آمریکا هم، به این معنا نیست 
که آنها ایران را ترجیح می دهند. اروپا با آمریکا، جمهوری خواه 
با دموکرات در این دنیا اگر تنها در یک چیز اتفاق نظر داشــته 
باشند آن، »دشــمنی با ایران است.« سند این ادعا، »عملکرد« 
آن چند کشــور اروپایی و این دو حزب آمریکایی دست کم طی 
5 سال گذشته است، نه اظهارات آنها. عملکرد اروپا در واکنش 
به خروج آمریکا از برجام چگونه بود؟! در مقابل اعالم رســمی 
بازگشت تحریم ها از سوی ترامپ چطور؟! اروپا جز اعالم تاسف، 

برای شما لیبرال ها چه کرد؟!
اظهارات تازه »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا در گفت و گو 
با بی بی ســی هم نشان می دهد، سه کشور اروپایی حامی برجام 
یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه در بازگشت رسمی تحریم هایی که 
قرار بود با مذاکرات هسته ای لغو شوند )و هرگز لغو نشدند( نه تنها 
هیچ اختالف نظری ندارند بلکه برای آن حتی، متاسف هم نیستند:

 »ائتــالف بزرگی داریم که به ما در تحریم ها کمک می کنند. 
کشــورهای اروپایی و برخی از کشورهای خاورمیانه از تحریم ها 
حمایت می کنند. حتی 3 کشــور اروپایی هم با اینکه در برجام 

ماندند، از تحریم ها حمایت می کنند.«
 ترامــپ با همه آن صفات پلیدش، یــک ویژگی دارد و آن 
اینکه به خیلی ها فهماند، چرا 40 سال است ما »مرگ بر آمریکا« 
می گوییم و فریاد می کشیم، نباید به اروپا اعتماد کرد. اینکه چرا در 
داخل برخی نمی خواهند موضوع به این سادگی را بفهمند، مسئله 

دیگری است که در همین وجیزه به آن هم خواهیم پرداخت.
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا روز سه شــنبه برگزار و 
نتایج تقریبا قطعی آن هم اعالم شــده است. خالصه اگر کنیم، 
مجلس ســنا به جمهوری خواهان و مجلس نمایندگان هم پس 
از 8 ســال به دموکرات ها رسید. رســیدن اکثریت کرسی های 
مجلس نمایندگان به دموکرات ها طبیعتا باید باعث خوشــحالی 
دموکرات های آمریکا شود و حداکثر، باید باعث شادی هواداران 
این حزب نیز شــده باشد. اما گروهی در ایران خودمان هستند 
که از این پیروزی بیش از دموکرات ها خوشحالند! شادی کردن 
در ایران برای پیروزی یک حزب در آمریکا شــاید بزرگ ترین 
دلیل راقم این ســطور برای بیان این ادعا باشد که، این جریاِن 
خوشحال، هیچ برنامه و هیچ توانی برای اداره امور کشور آن هم 
پس از 5 سال مسئولیت ندارد. همین خوشحالی بزرگ ترین دلیل 
شکســت خوردگی این جریان سیاسی است. واقعا چرا باید یک 
جریان سیاسی در ایران که از قضا مسئولیت هم دارد یا اطراف 
مسئولین پرسه می زند! از پیروزی یا شکست یک جریان سیاسی 
در یک کشور خارجی بیش از خود آنها خوشحالی کند؟! آیا این 
خوشحالی به این معنا نیست که ما دست روی دست گذاشته و، 
ســعادت و شقاوت کشور، اقتصاد و معیشت مردم را به تحوالت 
سیاسی یک کشور دیگر گره زده ایم؟! اینگونه ذوق زدگی آیا به 
این معنی نیســت که هیچ ُعرضه و توانی برای اداره امور کشور 
نداریم و به آمدن و رفتن یک جریان آن هم چند هزار کیلومتر 
آن طرف تر دل خوش کرده ایم؟! شاید عده ای بگویند، دموکرات ها 
از جمهوری خواهان و ترامپ بهترند. اوباما را هم شاهد مثالشان 
بیاورند و بگویند، او مودب بود و...امــا مرور تاریِخ تحریم های 
آمریکا علیه ایران عزیز نشان می دهد طی 40 سال گذشته، کینه 
و دشــمنی دموکرات ها هیچ از کینه و دشمنی جمهوری خواهان 
کم نداشــته و این جریان حتی بیش از جمهوری خواهان)بیش 
 از دو برابر( ایران را تحریم کرده اســت و در این میان، اوباما با 
11 دور، رکورددار اعمال تحریم علیه ایران اســت که گزارش آن 

را امروز منتشر کرده ایم.
و  بیــن جمهوری خواه  اختالفات  تاکید می کنیــم،  مجددا 
دموکرات، آمریکا و اروپا هســت اما نه بر سر دشمنی با ایران. 
اینها شاید در شــکل و روش دشمنی اختالف داشته باشند اما 

هدفشان با هم»مو« نمی زند.
مسیری را که طی 5 سال گذشته)حتی 40 سال گذشته( طی 
کردیم یک »محک جدی« بود برای ارزیابی درستی یا غلط بودن 
دشمنی با آمریکا و اعتماد کردن یا نکردن به آن سه چهار کشور 
در اروپا. شــاید عجیب به نظر برسد اما هنوز عده ای در کشور 
هســتند که معتقدند، باید به ترامپ اعتماد و راه خسارت باری 
را که در مذاکرات هســته ای رفتیم را دوباره تکرار کرد! تصور 
 نمی کنیم امــروز در این جمله که »آمریکا کشــوری بدعهد و 
غیر قابل اعتماد اســت« اختالف نظری در ایران وجود داشته 
باشــد. همینطور در اینکه، یک کشور با نزدیکی یا دوری از یک 
 کشور دیگر »پیشرفته« یا »عقب افتاده« نمی شود. ممکن است 
کره شــمالی را مثال بزنند. بگویند این کشور از آمریکا فاصله 
گرفت و به این وضع افتاد. برای باورپذیرتر شــدن استداللشان 
هــم، کره جنوبی را مثال بزنند و بگویند، به آمریکا نزدیک و در 
اقتصاد َقَدر شد. اما مثال های زیادی از همین جنس مثال ها هم 
می توان آورد که نتیجه عکس داده است. ایران زمان محمدرضا 
شاه، لیبی زمان معمر قذافی، همین کشورهای عقب مانده و عصر 
حجری مثل عربستان، امارات و بحرین که جز ثروت باد آورده هیچ 
هنری ندارند و تنها هنرشان، تکه تکه کردن منتقدان در مکان های 
دیپلماتیک است. برخی از این کشورها شاید ثروتمند باشند اما 
قطعا پیشرفته نیســتند. ثروت بادآورده ای دارند که برای ادامه 
بقــا آن را به صورت باج به آمریکا و اروپا می دهند. ضمن اینکه، 
کــره جنوبی و ژاپن اگر اقتصاد قدرتمندی هم دارند، نه به دلیل 
دوری یا نزدیکی به یک کشور، که به دلیل تالش خستگی ناپذیر 
مردم و مسئوالن آنهاست. پیش از این در همین ستون گفته ایم، 
اتفاقا این کشورها درست در همان حوزه ای که وابسته اند، عقب 
افتاده اند. این دو کشور شاید در حوزه اقتصاد قدرتمند باشند اما 
در حوزه سیاسی و نظامی کشورهای صددرصد وابسته ای هستند 
که اگر لحظه ای باج دادنشان به عقب بیفتد، ترامپ به سراغشان 
می رود. ترامپ فقط عربستان و بحرین و امارات را نمی دوشد تا 
مانع از سقوطشان طی 2 هفته شود، امثال ژاپن و کره جنوبی را 

هم می دوشد. 
 پیشرفت در هر حوزه ای، نیازمند تالش، کوشش، نوآوری و 
دوری از تنبلی و سستی است و اگر کشورهایی که مثال آوردیم 
در حوزه ای به پیشرفت نائل شده اند، نتیجه وجود روحیه تالش 
و خودباوری در مردم و مسئوالن آنهاست: »جوانان بدون ترس و 
تنبلی ابتکار و نوآوری را سرلوحه تالش خود قرار دهند و باغیرت 
و تعصب ملی، وظایفشان را در پیشرفت و سعادت و افتخار ملت 

و امنیت کشور ایفا کنند.« )رهبر معظم انقالب، 12 آبان 97(
بازگردیم به سؤالی که ابتدای این وجیزه به آن  اشاره کردیم. 
چرا با وجود این بدیهیات، هنوز عده ای خواهان مذاکره مجدد با 
آمریکا هستند؟ چرا در حالی که هنوز جوهر امضای ترامپ بر روی 
برگه بازگشت تمام تحریم های به ظاهر لغو شده با برجام خشک 
نشــده، عده ای می گویند، باید به تعهدات برجامی مان همچنان 
ادامه دهیم؟ وقتی دشمن شمشیر را از رو می بندد و ما می گوییم، 
حاضر به مذاکره مجدد هســتیم، چه پیامی برای حریف مخابره 
می شــود؟ آیا این روحیه جز به این معناست که، هنوز آمریکا 
را کدخــدا می دانند؟ یا نه، دلیلش بی برنامگی و گیجی حاصل از 
رکب خوردن از حریفی است که امضایش را تضمین می دانستیم؟! 
حرف منتقدان این نیســت که، با دنیا قهر باشید؟ حرف آنها 
این اســت که، دنیا آن 4 کشور بدعهد نیست. 5 سال است که 
منتقدان را به جهنم حواله کرده و نتیجه بی توجهی به انتقادات 
آنها و هشــدارهایی که می دادند را امروز یک به یک می بینید. 
حرف منتقدان این است که، برای یک بار هم که شده دشمن را 
به جهنم حواله داده و به حرف منتقدان گوش دهید و ظرفیت های 

عظیم بر زمین مانده را دریابید.

ابراز تأسف هم 
دروغ بود

یادداشت روز

تحریمی  مصوبــات  مرور 
کنگره )سنا و مجلس نمایندگان( 
آمریکا در سه ساله پس از برجام، 
از اتفاق نظر دو حزب دموکرات 
نقض  درباره  جمهوریخــواه  و 
برجام و دور زدن آن و افزایش 
تحریم هــا حکایت می کند. در 
واقع سیاست دشمنی و تحریم 
ایران، سیاست دو حزبی است.

پیروزی دموکرات ها در انتخابات 
مجلس نمایندگان آمریکا )با وجود 
در  جمهوریخواهــان  از  شکســت 
تا  بهانه ای شــده  انتخابات ســنا( 
طیــف بزک کننــده دموکرات ها و 
برجام، مدعی شوند روند تحریم های 
ناقض برجام متوقف خواهد شد. این 
خالف است. دو حزب هر چند رقابت 
شدید و اختالفات متعددی در برخی 
زمینه ها دارنــد، اما در مقابل البی 
ایپک و صهیونیسم مسیحی گوش 
به فرمان عمــل می کنند و درباره 
دشمنی و فشــار بر ایران  اشتراک 
نظر دارند. به یاد بیاوریم که تصویب 
و اعمال تحریم های »فلج کننده« به 
ابتکار  عنوان سخت ترین تحریم ها، 

دولت دموکرات اوباما بود.
و  تصویــب  در  دموکرات هــا 
اعمــال تحریم های پســا برجامی 
و نقض برجام، پیشــقدم یا همراه 
مجلس  بوده اند.  جمهوریخواهــان 
نماینــدگان آمریــکا دی ماه 94، 

محدودیت ویزایــی برای اتباع 38 
کشور در صورت ســفر به ایران را 
تصویب کرد؛ این مصوبه نقض برجام 
بــود و مانع همکاری شــرکت ها و 
بانک ها با ایران می شد چرا که هزینه 
و ریسک همکاری با ایران را افزایش 
می داد. در بنــد 203 این مصوبه، 
اتباع کشورهایی که با آمریکا تفاهم 
نامه لغو روادیــد دارند، در صورت 
ســفر به ایران باید برای ســفر به 
آمریکا در صف روادید قرار بگیرند. 
اوباما با وجود تعهدات برجامی، این 
مصوبه ضــد برجامی را وتو نکرد و 
برای اجرا امضا نمود! روزنامه شرق 
همــان زمان نوشــت »این یکی از 
معدود مصادیقی اســت که دولت 
اوباما و اکثریت جمهوریخواه کنگره 

با یکدیگر هم نظر هستند«.
این قانون بــا 407 رای موافق 
و تنهــا 19 رای مخالف به تصویب 
رسید. یعنی هر دو حزب، باالتفاق، 
رای مثبت به نقــض برجام دادند. 
همچنین 16 مهر 95 ، هفده سناتور 
دموکرات خواستار تمدید 10 ساله 
تحریم های ایران شدند. این اقدام، 
نقض صریح برجام بود. این قانون در 
صورت عدم تمدید، دی ماه همان 

سال منقضی می شد.
همچنین نمایندگان دموکرات و 
جمهوریخواه، 26 آبان 95 باالتفاق 
به تمدید 10 ساله تحریم های ایران 

)ایســا( رای دادند. 419 نماینده از 
تمدید تحریم هــا حمایت کردند و 
تنها یک نفــر رای مخالف داد. این 
قانون اول بار ســال 1996 میالدی 
تصویب شــده بود و شــرکت های 
همکار بــا ایران در بخــش انرژی 
را مجازات می کنــد. آقای روحانی 
14 آذر ماه به هنگام تقدیم الیحه 
بودجه 96 به مجلس، با اعتراض به 
اقــدام کنگره آمریکا گفت »مصوبه 
کنگــره نقض صریح برجام اســت 
و ما بــه هیچ وجــه، آن را تحمل 

نخواهیم کرد«.
اعضای مجلس ســنا 5 خرداد 
جدیــد  تحریم هــای  طــرح   ،96
ضدایرانی را تصویب کردند. بررسی 
این طرح به خاطر برگزاری انتخابات 
ریاست  جمهوری ایران و نگرانی از 
تاثیر منفی تحریم ها بر سرنوشــت 
به  اعتدال(«!  )مدعیان  »میانه روها 
بعد از انتخابات ایران موکول شــده 
بود. عنوان طرح »مقابله با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران« بود اما در واقع 
تحریم هایی  بازگرداندن  آن،  هدف 
بود کــه طبق برجام بایــد تعلیق 
می شــد و جزو تعهدات آمریکا بود. 
این طرح در کمیته روابط خارجی با 
18 موافق و تنها 2 مخالف تصویب 

شده و به سنا آمده بود.
9 تیــر 96، کمیتــه روابــط 
خارجی ســنای آمریکا با 98 رای 

موافــق و 2 رای مخالــف، مانــع 
آیین نامــه ای طــرح تحریم ایران 
و روســیه )اس. 722( را برطرف 
کــرد. این طرح خواســتار اعمال 
تحریم های جدیــد علیه ایران به 
بهانه های موشــکی، حقوق بشر و 
حمایت از گروه های تروریستی بود.
6 مــرداد 96، طــرح جامــع 
تحریم هــای ایــران )و روســیه و 
کره شــمالی- ایســا( کــه پیش از 
نمایندگان تصویب  این در مجلس 
شــده بود، به تصویب ســنا رسید 
و نهایی شــد. جز دو ســناتور، 98 
)شــامل دموکرات ها  دیگر  سناتور 
و جمهوریخواهــان( بــه طرح رای 

موافق دادند.
تحریم S.722 )کاتسا یا همان 
مادر تحریم ها( عالوه  بر نقض برجام، 
 B ناقــض بندهــای 3 و 5 ضمیمه
قطعنامــه 2231 شــورای امنیت 
هم هســت. این طرح، یک هفته از 
تصویب در سنا، با 419 رای موافق 
و فقط 3 رای مخالف )که هر ســه 
جمهوریخــواه بودنــد!( در مجلس 

نمایندگان به تصویب رسیده بود.
و  دموکرات هــا   ،96 آبــان   5
نمایندگان  جمهوریخواهان مجلس 
آمریکا بــا 423 رای موافق و فقط 
2 رای مخالــف، طــرح تحریمــی 
»موشک های بالســتیک ایران« را 

تصویب کردند.

دموكرات ها و جمهوری خواهان
دو لبه قیچی تحریم علیه ایران

سرویس سیاسی-
آمریــکا گفت: 3  وزیرخارجه 
کشور اروپایی که در برجام هستند 

از تحریم ها حمایت می کنند.
آمریکا  وزیرخارجه  پمپئو«  »مایک 
در گفت وگو با بی بی سی به تکرار مواضع 

خصمانه این کشور علیه ایران پرداخت.
پمپئو گفــت: ائتالف بزرگی داریم 
که به مــا در تحریم ها کمک می کنند. 
کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای 
خاورمیانه از تحریم ها حمایت می کنند. 
حتی 3 کشــور اروپایی هــم با اینکه 
در برجام ماندنــد، از تحریم ها حمایت 

می کنند.
به گزارش مهر، وزیر خارجه آمریکا 
در پاسخ به ســؤالی درباره تأثیرگذاری 
تحریم ها بر مردم ایران، ادعا کرد: کسانی 
که دارنــد به ایرانی هــا صدمه می زنند 
مقامات ایران هســتند. ما چنین کاری 

نمی کنیم!
وقت کشی اروپا

نگاهی به روند اقدامات اروپا در رابطه 
بــا تضمین  منافع اقتصادی ایران پس از 
خروج آمریکا از برجام به خوبی نشــان 
می دهد که طرف اروپایی در پی وقت کشی 

با هدف خرید زمان برای آمریکاست.
»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا - خرداد 97- پس 
از تاکید بر عدم ارائه تضمین برجامی به 
ایران، صراحتا اعالم کرد که »عزم ما برای 
حفظ توافق هسته ای، در راستای منافع 
آمریکاست«. موگرینی همچنین-خرداد 
97- اعالم کرد که »درباره برنامه موشکی 
و قدرت منطقه ای ایران اختالفی با آمریکا 

نداریم.«
بی عملی اروپا در برجام بدون آمریکا، 
حتی اعتراض مقامات دولت را نیز در پی 
داشت. در همین رابطه روحانی در تماس 
تلفنی با »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان 
- تیرماه 97- گفت:»بســته پیشنهادی 
اروپا مأیوس کننده است.متاسفانه در بسته 
پیشــنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و 
شیوه مشــخصی برای ادامه همکاری ها 
وجود نداشت و یک سری تعهدات کلی 
در حــد بیانیه های ســابق اتحادیه اروپا 

عنوان شده بود«.
اروپا در مقابل تحریم های ضدایرانی، 
صرفا به »ابراز تأسف« بسنده کرده است. 
در ســوی مقابل مقامات ارشد دولت از 
اروپــا به خاطر هیــچ، تقدیر می کنند. با 
توجــه به این برجام زدگــی حاّد دولت، 
سهل اندیشی اســت اگر تصور کنیم که 
اروپا قرار اســت قدمی  در احقاق حقوق 

برجامی ایران بردارد.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه-

مهر 97- در مصاحبه با فرانس 24 گفته 
بود: »احاطه کردن ایران با یک سیاست 
الزام آور، همان چیزی است که من همواره 
بر آن تاکید دارم. برای من راهبرد با ایران 
بر چهار مبنا است؛ حفظ توافق هسته ای، 
توان مدیریت فعالیت هسته ای ایران پس 
از ســال 2025 )پایــان برجام(، کنترل 
فعالیت  موشــک های بالستیکی ایران و 
تــوان مقابله با نفوذ ایران در منطقه. من 
هیچ گاه دربرابر ایران ساده لوح و زودباور 
نبــودم اختالف نظر ما با آمریکا بر ســر 

شیوه رفتاری ماست«.
»هایکو مــاس« وزیر خارجه آلمان 
نیز- مهــر 97- گفته بــود: »با آمریکا 
اهداف مشــترکی را درقبال ایران دنبال 
می کنیم. ما فقط از نظر مســیرهایی که 
دنبال می کنیم با یکدیگر اختالف داریم«.

دولت های اروپایی دقیقا مشابه رفتار 
خود در پسابرجام، ظرف 6 ماه اخیر نیز 
سر سوزنی در مقابل کارشکنی های آمریکا 
و محروم شــدن ایران از حقوق برجامی 
خود واکنشی از خود نشان ندادند. از لحن 
طلبکارانه و دستوری اروپا به ایران برای 
اجرای یکطرفه تعهدات برجامی علی رغم 
خــروج آمریکا از توافق تــا اعالم صریح 
منافع مشترک با آمریکا و هم نظر بودن 
در مسائل موشکی و منطقه ای با آمریکا 

از سوی مقامات اروپایی.
متاسفانه مقامات ارشد دولت آقای 
روحانی نه تنها بــه تجربه برجام توجه 
نمی کنند، بلکه گویا تجربه توافق سعدآباد 

را نیز به فراموشی سپرده اند.
در مهرماه سال 1382 توافق سعدآباد 
بین ایران- به ریاست روحانی در کسوت 
دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین 
ظریف به عنوان عضو تیم مذاکره کننده 
- و تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانســه 
و آلمــان( منعقد شــد. در آن مقطع در 
حالی که دولت اصالحــات »واو به واو« 
تعهداتــش را در این توافــق اجرا کرد و 
بسیاری از تأسیسات هسته ای خود را به 
حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور 
اروپایی حتی یکی از تعهداتشــان را نیز 

اجرایی نکردند.
در آن مقطــع »آدام ارلــی« معاون 
وقت ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با 
 اشاره به توافق سعدآباد گفته بود: »وادار 
کردن ایران به انجام چنین کاری نتیجه 
یک تالش چندجانبه بود که ما خواهان 
آن بودیم و به طور کامل در آن شــرکت 
داشــتیم«. ارلی همچنین با خوشحالی 

اعالم کرد: »وزیران امور خارجه سه کشور 
اروپایی در مذاکرات خود در تهران هیچ 

امتیازی به ایران نداده اند«.
وضعیت اضطراری علیه ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
بیانیه ای وضعیت اضطراری ملی علیه ایران 

را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
ترامپ، بار دیگر ادعا های اثبات نشده 
علیه برنامــه موشــکی و فعالیت های 
منطقــه ای ایران را تکــرار و تهران را به 
»حمایت از تروریسم« متهم کرده است.

»برایان هوک« مسئول کارگروه ایران 
در دولت آمریکا نیز در گفت وگو با شبکه 
خبری آلمانی »دویچه وله« مدعی شد که 
واشنگتن با اعمال تحریم ها در پی تغییر 
حکومت ایران نیست و می خواهد رفتار 

ایران را تغییر دهد و این کشــور را پای 
میز مذاکره بکشاند.

قطع رابطه سوئیفت
»استیون منوچین« وزیر خزانه داری 
آمریــکا در توئیتر نوشــت: می دانم که 
ســوئیفت ارائه سرویس به بانک مرکزی 
ایــران و نهادهای مالی تحریم شــده را 
قطع خواهــد کرد. ســوئیفت در حال 
اتخاذ تصمیم درســتی برای حفاظت از 

یکپارچگی نظام مالی بین المللی است.
منوچین هفته گذشته به سوئیفت 
هشدار داده بود که باید رابطه مالی خود 
را با همه اسامی و نهادهای تحت تحریم 
قطع کند، در غیر این صورت این نهاد هم 

می تواند مورد تحریم قرار گیرد.
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

پمپئو: اروپا در برجام ماند
ولی از تحریم ها حمایت می كند!


