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تيترهايامروز
نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»
درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی در قبال
گستاخیهای اخیر هلند:

وزارتخارجه
مجرم است

■■احتمال فراخواندن ظریف به مجلس به خاطر
سرقت اسناد محرمانه از دفتر حقوقی ایران در الهه
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بسته را بازکنید
گزارش «وطنامروز» درباره ضرورت پردهبرداری از پیشنهادهای برجامی اروپا
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با تثبیت دالر 7500تومانی در بازار ثانویه ارز

ارزشپولملی
رسماً نصفشد
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تصادف دلخراش یک تانکر حامل مواد سوختی
در سنندج با اتوبوس مسافری

 11کشته
درحریق اتوبوس

نگاهامروز

صفحه 4

آخوندی و بازگشت
به خانه اول!
امیر استکی

 -1مشکل مسکن اکنون چیست؟! به نظر آنچه
مس��کن را اینچنین گران کرده است  -حداقل
در کالنش��هرها -قیم��ت باالی زمین و س��هم
باالی هزینه آن در قیمت تمام ش��ده مس��کن
است .براحتی میش��ود از راه مقایسه شهرهای
بزرگ و کوچک با تهران نشان داد هزینه زمین
تا چه حد در قیمت باالی مس��کن موثر اس��ت.
 2واح��د مس��کونی با یک کیفیت س��اخت در
مناطق مختلف تهران ،در کالنش��هرهای دیگر
و در ش��هرهای کوچ��ک با قیمتهایی بس��یار
متفاوت عرضه میش��ود .آیا زمین نایاب است؟
پاس��خ یک «خیر» بزرگ است .پس چه چیزی
زمی��ن را در نقاطی از ایران و تهران به یک متاع
بسیار ارزشمند با قیمتی سرسامآور تبدیل کرده
است؟ پروژههای «مسکنمهر» نشان داد تا چه
حد حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن
میتواند در قیمت آن تاثیر داش��ته باش��د و از
س��وی دیگر این مهم را نیز نشان داد که عالوه
بر سنجههای معقول در مقایسه کیفیت مناطق،
تا چه حد سنجههای موهوم ،تقلبی ،تصنعی و
طبقاتی در تعیین ارزش زمی��ن در ایران امروز
دخیل شده است .ارزانی «مسکنمهر» فقط به
دلیل حذف قیمت زمین از آن نیس��ت ،اگرچه
عنصر مهمی است اما تصورات غالب در جامعه
به نحو موثری در تعیین ارزش آن دخیل است.
اینکه مسکنمهر یک طرح مزخرف و تابلویی از
نداری اس��ت ،به نحو مهمی در بیارزش کردن
این امالک تاثیر داشته است .تاثیری که به مرور
و با گذر زمان البته کمتر شده است ولی حذف
نخواهد ش��د .به مثابه داغی که بر پیشانی این
قوطی کبریتها – البته در ادبیات تکنوکراتهای
به درد نخور ایرانی -نشسته است.
 -2مس��کن از ی��ک کاالی ب��ادوام مصرفی در
ایران به یک کاالی سرمایهای تبدیل شده است.
کاالیی که در بازههای زمانی تقریبا  10ساله بازار
داغی پیدا میکند و محمل مناسبی برای خرید
و فروش و کس��ب سود میشود اما همه مشکل
از آنجایی آغاز میش��ود که مسکن را نمیتوان
از زندگی انس��انها حذف ک��رد و نیاز مردم به
س��رپناه و محل زندگی به هیچوجه قابل حذف
نیست .در واقع مسکن همواره و در همه جا یک
کاالی مصرفی اس��ت که در اقتصاد امروز ایران
اسیر یک روند سوداگرانه شده است .مسکنمهر
به نوع��ی دور زدن ارزش موهوم زمین در ایران
بود اما به واسطه اینکه فقط به نحو موثری مساله
زمین را از قیمت مس��کن خ��ارج کرده بود و به
ش��کل اساس��ی فکری برای خارج کردن زمین
از س��لطه قواعد بازار نکرده ب��ود ،جای نقد دارد
ام��ا این طرح در صورتی که با طعن و مس��خره
و تشبیهات مغرضانه بیحیثیت نمیشد ،در نوع
خود بسیار بیش از آنچه امروز انجام داده است،
مثمرثمرمیبود.
ادامه در صفحه 5

علی رس�تگار :س��رانجام پس از مدتها انتظار و
هفتهها تعویق ،اتحادیه اروپایی هفته گذشته بسته
پیش��نهادی خود را برای حفظ توافق هستهای به
ای��ران ارائه کرد .در پی این اق��دام تروئیکای اروپا،
«حس��ن روحان��ی» در تماس با «آن��گال مرکل»
صدراعظم آلمان و «امانوئل مکرون» رئیسجمهور
فرانسه ،این بسته را مأیوسکننده و ناکافی خوانده
و آن را تکرار یکسری بیانیههای کلی اروپا در قبال
برجام دانس��ت .در جریان برگزاری نشس��ت وین
نیز مقامات اروپایی بر «استمرار مذاکرات» تا ارائه
بسته پیشنهادی نهایی خود در چهارم نوامبر13 /
آبان تاکید کردند! چنانکه «ژان ایو لودریان» وزیر
خارجه فرانسه عنوان کرد ،بسته پیشنهادی تا ماه
آگوس��ت /مرداد [زمان اعمال دور اول تحریمهای
ثانوی��ه آمریکا علی��ه ایران] آماده نخواهد ش��د و
شاید(!) تا ماه نوامبر /آبان [زمان اعمال تحریمهای
نفت��ی و بانک��ی آمریکا علیه ایران] ش��اهد ارائه و
تصمیمگیری حول آن باشیم!
 -1بسته پیش��نهادی اتحادیه اروپایی به ایران ،به
اندازهای غیرقابل قبول بوده است که حتی فرد قانع
و کمتوقعی نظیر آقای روحانی [البته صرفاً در برابر
غرب!] آن را با عنوان «نومیدکننده» توصیف کرد!
حت��ی خود مقامات اروپایی نیز ادعایی علیه ایران
درباره چرایی عدم پذیرش آن ندارند .آنگال مرکل
آلمانی نی��ز در تماس تلفنی آقای روحانی ،عنوان
کرد اینها [موارد ارائه ش��ده در بس��ته پیشنهادی
اروپا] صرفا کلیات را در بر میگیرد و درباره جزئیات
آن باید وارد مذاکره شد!
 -2در اینک��ه چرا اتحادیه اروپایی پس از هفتهها
رایزنی و ات�لاف زمان ،همچنان وارد فاز «تکیه بر
کلیات» شده است ،دالیل مشخصی وجود دارد که
در اینج��ا قصد پرداختن به آنها را نداریم؛ آنچه در
این مجال باید مورد توجه قرار گیرد ،لزوم «انتشار
بسته پیش��نهادی اروپا» جهت تنویر بیشتر افکار
عموم��ی و پردهب��رداری از چهره عری��ان و واقعی
اروپای واحد اس��ت .براس��تی چه بستهای توسط
اروپا به ایران ارائه ش��ده اس��ت که حتی کسی که
برجام را به ب��ار آورد ،آن را مأیوسکننده میداند
و مقامات و سیاس��تمداران ارشد اروپا نیز در قبال
عدم پذیرش آن از س��وی ایران به کشورمان حق
میدهند؟ چرا در رس��انههای اروپایی ،اشارهای به
مفاد بسته پیشنهادی غرب به ایران نشده است؟
چرا رسانههای وابسته به جریانهای راست میانه
و سوس��یال -دموکرات در اروپا که قدرت سیاسی
این مجموعه را در دست دارند ،در مقابل نارضایتی
جمهوری اسالمی از بس��ته برجامی اروپا سکوت
کردهاند؟ پاسخ این سواالت ،کامال مشخص است:
بس��ته پیشنهادی اروپا حتی از سوی نزدیکترین
البیهای سیاس��ی و رسانهای به این مجموعه نیز
قابل دفاع نیست!

واقعیت امر این اس��ت که اتحادیه اروپایی بار
دیگر در آزمونی ب��زرگ و تعیینکننده نزد ملت
ایران ،مردود ش��ده اس��ت .اگرچ��ه برخی تصور
میکردند با انعقاد برج��ام ،اروپا میتواند کارنامه
س��یاه خود بین س��الهای  2003تا  2015را از
بین ببرد یا الاقل ،آن را در ذهن مخاطبان برجام
کمرنگ کند اما تروئیکای اروپایی بین س��الهای
 2015تاکنون نیز  3بار در آزمون صیانت از برجام
مردود شده است:
الف -بی��ن س��الهای  2015ت��ا [ 2017دوران
ریاستجمهوری باراک اوباما] اتحادیه اروپایی بویژه
تروئیکای اروپا بارها در مقابل عهدشکنیهای آشکار
دول��ت اوباما از جمله تمدید قانون آیس��ا و وضع
محدودیتهای صدور ویزا برای کسانی که به ایران
سفر میکنند [که نقض عینی ماده  29برجام بود]
سکوت کرد .آنها حتی در کمیته مشترک بررسی

برجام ،مانع محکومیت آمریکا در این باره ش��دند.
همچنین کش��ورهای اروپایی در اقدامی همگام با
«خزان��هداری آمریکا» ،از عادیس��ازی ارتباطات
بانکی و اعتباری خود با ایران اجتناب کردند.
ب -از زم��ان ورود ترامپ به کاخ س��فید [ژانویه
 ]2017تا ماه مه ( 2018زمان اعالم خروج رسمی
آمری��کا از برجام) ،تروئی��کای اروپایی ضمن بازی
مستقیم در زمین دولت ترامپ و موافقت با تغییر
توافق هستهای ،عمال تعهدات برجامی خود را در
قبال نظام و ملت ایران زیر پا گذاشت .چک سفید
مقامات  3کش��ور اروپایی به ترامپ درباره اعمال
تغییرات چهارگانه در برجام هرگز از یاد ملت ایران
نخواهد رفت .حتی مرکل و مکرون تا آخرین لحظه
خروج ترام��پ از برجام ،تمام تالش خود را جهت
«انعقاد توافق ثانویه» با ایران و «گذار از نسخه اولیه
برجام» انجام دادند.

پ -پ��س از خروج رس��می دونالد ترامپ از توافق
هس��تهای ،اتحادیه اروپایی به رایزنیهای برجامی
پشت پرده خود با کاخ سفید ادامه داد و در نهایت
نیز عامدانه ضمن ارائه یک بسته پیشنهادی کلی،
ضعیف و غیرقابل دفاع ،زمینه را برای اطاله مذاکره
با ایران (با هدف بروز شدید تاثیر تحریمهای ثانویه
آمریکا و امتیازدهی بیشتر کشورمان) فراهم کرد.
در حال حاضر نیز تروئیکای اروپا تاکتیک «خرید
زمان» در قبال ایران را در پیش گرفته است.
هماکن��ون زم��ان آن فرارس��یده تا دس��تگاه
دیپلماسی کشورمان ضمن مواجهه عینی با بازی
وقی��ح تروئیکای بدعهد اروپ��ا در قبال برجام و بر
هم زدن این بازی ،بسته پیشنهادی اروپا به ایران
را برای آگاه��ی مردم و همینطور جهت ثبت در
تاریخ منتشر کند تا این موضوع به عنوان شاخص
و معیاری عینی ،پرده از چهره واقعی آنها بردارد.

بازگشت عامدانه به بیانیه بروکسل
کمیسیون مش��ترک برجام اواخر
نما
هفته گذش��ته در س��طح وزیران
خارجه ایران و  ۵کشور باقیمانده در توافق هستهای،
تشکیل جلسه داد .اتحادیه اروپایی در تازهترین بیانیه
خود درباره نشست اخیر ،تاکید کرده :حفظ کانالهای
بانکی ،ادامه فروش نف��ت و گاز ایران و ایجاد محیط
مناس��ب برای سرمایهگذاری خارجی در این کشور با
وجود خروج آمریکا از توافق هستهای ،در اولویت ایران
و گروه  4+1است .در بخشی از این بیانیه آمده است:
«طرفین (ای��ران و اعضای  )4+1درب��اره راهحلهای
عمل��ی با هدف حف��ظ روابط اقتص��ادی و تجاری با
ایران به عنوان بخش��ی از توافق به بحث و تبادلنظر
پرداختند و موافقت کردند این روابط میتواند با وجود
بازگشت تحریمهای آمریکا از «ماه آگوست[مرداد]»
همچنان ادامه داشته باش��د .اولویتهای مورد توافق
ش��امل حفظ کانالهای بانکی ،ادامه صادرات نفت و
گاز ایران و ایجاد جو تجاری و سرمایهگذاری مطلوب
در ایران است».
همانگونه که مشاهده میشود ،بیانیه اخیر اتحادیه
اروپایی نس��خهای مشابه (و نه حتی تکمیل شده!) از
«بیانیه بروکسل» است که  8روز پس از خروج «دونالد
ترامپ» از توافق هستهای [ 18اردیبهشت] در تاریخ
 26اردیبهشتماه امسال منتشر شد .در آن بیانیه نیز
سران اروپا تاکید کردند تهران باید در حوزههایی مانند
مبادالت بانکی و فروش نفت از منافع خود در برجام
بهرهمند ش��ود .اکنون در حالی که نزدیک به  2ماه از
صدور بیانیه بروکسل سپری میشود ،مقامات اروپا بار
دیگر به «نقطه صفر» بازگشتهاند(!) اتحادیه اروپایی
به صورت عامدانه ،از ترس��یم مکانیس��می حقوقی،
اقتصادی و اجرایی برای تحقق اهداف ادعایی خود در
قبال فروش نفت و گاز ایران و حفظ روابط اقتصادی
با کش��ورمان اجتناب کرده اس��ت« .آن��گال مرکل»

صدراعظم آلم��ان در مکالمه تلفنی با رئیسجمهور
کش��ورمان تاکید کرده این بس��ته پیشنهادی ،صرفا
ش��امل کلیات(!) میشود و بر سر جزئیات این بسته
پیشنهادی باید گفتوگوها ادامه یابد .خانم مرکل البته
نگفته وقتی برجام -که جزئیات را شامل میشد -به
چنین سرنوشتی دچار شد ،این بسته که صرفاً کلیات
است ،چه نتیجهای برای تهران خواهد داشت! سوال
این اس��ت :با توجه به تاخیر معنادار مقامات اروپایی
در ارائه جزئیات بس��ته پیش��نهادی و ترسیم پروسه
عملیاتی «حفظ برجام بدون آمریکا» ،چگونه میتوان
توگوها با تروئیکای اروپایی امید بست؟
به ادامه گف 
 -1واقعیت امر این اس��ت که اروپای واحد قصد ندارد
بس��ادگی از «فاز تعهدات برجامی» خارج شده و وارد
فاز «تضمینهای پس��ابرجامی» ش��ود .اروپا از س��ال
 2003تاکن��ون ،باره��ا تعهدات خ��ود را در مذاکرات
تهران[س��عدآباد] ،پاریس و حت��ی مذاکرات وین -که
منتهی به امضای برجام شد -زیر پا گذاشته است .عدم
عادیسازی روابط بانکی و اعتباری اروپا با ایران ،همراهی
مطلق با دولتهای بدعهد اوباما و ترامپ در کمیتههای
مشترک برجام ،پذیرش خواستههای چهارگانه ترامپ
مبنی بر تغییر برجام و ...از جمله مصادیق عهدشکنی
اروپ��ا در قب��ال ایران محس��وب میش��ود .در چنین
ش��رایطی اروپا قصد ندارد «تعهدات برجامی» خود را
به «تضمینهای عینی» تبدیل کن��د .اروپای واحد از
ابتدا برجام را به عنوان یک «متغیر حقوقی مستقل»
در نظ��ر نگرفته و در مقابل ،آن را به مثابه یک «ابزار»
و «متغیر سیاسی وابسته» مورد شناسایی قرار میدهد.
کشورهای اروپایی بخوبی میدانند «تضمین تعهدات
برجامی» مانع «مصالحه احتمالی» آنها با ایاالت متحده
بر سر اختالفات اقتصادی -تجاریشان با ترامپ خواهد
ش��د .یکی از رم��وز تاخیر تروئیکای اروپای��ی در ارائه
تضمینهای الزم برای حفظ توافق هستهای نیز همین

مسأله است .اتحادیه اروپایی بر خالف ادعای خود مبنی
بر پایبندی به برجام ،همچنان از سند توافق هستهای
به عنوان ابزاری جهت معامله با واشنگتن بر سر بهبود
روابط در  2سوی آتالنتیک یاد میکند.
 -2نکت��ه بعدی ،به تاکید خاص بیانیه اخیر اتحادیه
اروپایی روی ماه مرداد بازمیگردد .کشورهای اروپایی
نس��بت به بازگش��ت بخش��ی از تحریمه��ای ثانویه
ضدایرانی آمریکا در نیمه مردادماه امس��ال آگاهند ،با
این حال شواهد موجود نشان میدهد تروئیکای اروپا
قص��د ندارد تا آن زمان ،مذاک��رات برجامی با ایران را
به نتیجهای روش��ن برس��اند« .ژان ایو لودریان» وزیر
خارجه فرانس��ه در تازهترین اظهارات خود ،در نهایت
بیش��رمی تاکید کرد تا ماه آگوست مذاکرات با ایران
بر سر حفظ توافق هستهای به نتیجهای نخواهد رسید
و امکان دارد -تازه امکان دارد! -بسته پیشنهادی اروپا
تا زمان اعمال دور دوم تحریمهای ثانویه آمریکا علیه
ایران ،یعنی  4نوامبر( 13آبان) ارائه شود! این اظهارات
نش��ان میدهد اروپ��ا «تاخیر هدفمن��د» را در قبال
برجام و مذاکره با ایران در پیش گرفته است .اتحادیه
اروپایی از یکسو درصدد است جمهوری اسالمی در
فضای تحریم ،حاضر ش��ود امتیازات بیش��تری را در
مذاک��رات بدهد و در عین حال ،خواس��تههای کمتر
و محدودت��ری را از طرف مقابل طلب کند .از س��وی
دیگر ،مقامات اروپایی در حال رصد وضعیت سیاسی
جاری در ایاالت متحده هستند .از آنجا که قرار است
ماه نوامبر ،انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا برگزار
ش��ود ،تروئیکای اروپایی در صدد اس��ت ضمن رصد
فضای انتخاباتی آمریکا و تخمین «قدرت سیاس��ی
ترام��پ» ،رفتار خود را در قبال برجام و اس��تمرار آن
تنظیم کند .آیا در چنین شرایطی میتوان نسبت به
تحقق «برجام اروپایی» و از آن مهمتر ،تضمین اجرای
آن امید داشت؟! پاسخ ،خیر است!

يادداشتامروز

رمزگشایی ازسناریوی
ضدایرانی اروپا
محمد سلیمی

طی هفتهه��ای اخیر اتفاق��ات قابل تاملی
در اروپا رخ داده اس��ت؛ درست همزمان با سفر
رئیسجمهور کش��ورمان به  2کش��ور سوییس
و اتریش ،ماجرای دس��تگیری دیپلمات ایرانی
ب��ه اتهام ت�لاش برای بمبگذاری در نشس��ت
گروهک تروریستی منافقین مورد توجه محافل
سیاسی و رسانهای غرب قرار میگیرد و متعاقب
آن ،سازمان اطالعات و امنیت هلند []AIVD
اخ��راج یک ماه پیش  2دیپلمات کش��ورمان را
که بدون ارائه هیچگونه س��ند و مدرکی صورت
گرفته ،اعالم میکن��د! نکته جالب توجه اینکه
همه این موارد ،درست در زمانی اتفاق افتاد که
ضرباالجل ایران به تروئی��کای اروپا برای ارائه
بس��ته پیشنهادی (درباره حفظ برجام) به اتمام
رس��یده بود! س��وال اصلی اینجاست :همزمانی
و همپوش��انی این رخدادها چگونه قابل توجیه
اس��ت؟ آیا ما با اجزا و قطع��ات ظاهرا مجزا اما
در حقیقت بههمپیوس��ته یک سناریو در قبال
کشورمان مواجه هستیم؟ آیا دستگاه دیپلماسی
کش��ورمان در رص��د ،تحلیل و مواجه��ه با این
سناریو موفق عمل کرده است؟
 -1درست یک روز پس از بازگشت رئیسجمهور
کش��ورمان از س��فر اروپا« ،هولبرت ب ِریده َمیِر»
سخنگوی «سرویس اطالعات و امنیت» هلند از
اخراج  2دیپلمات ایرانی از این کش��ور خبر داد.
وی تاکید کرد نمیتواند اطالعات بیش��تری در
اینباره بیان کند!
برخ��ی منابع هلندی اع�لام کردهاند اخراج
 2دیپلم��ات ایرانی ،متعاقب بررس��ی  2پرونده
قضای��ی -امنیتی در این کش��ور صورت گرفته
اس��ت .پرونده نخس��ت مربوط به فردی به نام
احمد موال ابوناهض (مش��هور به احمد نیسی)
اس��ت .وی از س��ران گروه تروریستی «جنبش
االحواز» بود که س��ال گذش��ته مقابل منزلش
توسط افراد ناشناس به قتل رسید .پرونده دیگر،
مربوط به فردی به نام «علی معتمد» بود که سال
 ۲۰۱۵در ش��هر المیره در نزدیکی آمستردام به
ضرب گلوله کشته شد.
پس از گذش��ت  3س��ال ،هویت واقعی «علی
معتمد» مشخص ش��د! پس از تشکیل دادگاهی
جنجالی در ش��هر «لیاس��تات» مش��خص شد
علی معتمد هم��ان «محمدرضا صمدیکالهی»
تروریست عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری
اس�لامی و شهادت آیتاهلل بهشتی و قریب به ۸۰
نفر از مسؤوالن نظام جمهوری اسالمی در دهه ۶۰
بوده است .پنهانسازی هویت واقعی علی معتمد
و دادن پناهندگ��ی و هویت جعلی به تروریس��ت
بدن��ام مناف��ق از س��وی دس��تگاههای امنیتی و
جاسوسی هلند ،اعتراض برخی نمایندگان پارلمان
این کش��ور را برانگیخت تا آنجا که تعدادی از آنها
طی س��ؤالهایی جداگانه خواستار توضیح وزارت
دادگستری و سازمان اطالعات و امنیت این کشور
شدند .از س��وی دیگر ،مخفی نگاه داشتن هویت
«محمدرض��ا صمدیکالهی» به هم��راه اعطای
تابعی��ت به وی ،خالف قوانین داخلی هلند و اروپا
محسوب میشود.
متعاقب این اقدام ،پلیس هلند و رسانههای
این کشور در اقداماتی هماهنگ و حسابشده،
ای��ن  2پرون��ده را با یکدیگر مرتبط س��اخته و
س��عی کردند جمهوری اس�لامی ای��ران را به
عنوان عامل قتل «احمد نیسی» و «محمدرضا
صمدیکالهی»معرفیکنند.گروهکتروریستی
منافقین و شبکههای وابسته به وهابیون آلسعود
(مانند العربیه) نیز مانور تبلیغاتی زیادی روی این
موضوع دادند.
سرانجام س��وم خردادماه امس��ال ،سازمان
اطالعات و امنیت هلند پس از دعوت از س��فیر
ای��ران ،موضوع اخ��راج  2دیپلم��ات جمهوری
اس�لامی به اتهام دست داش��تن ایران در ترور
«نیس��ی» و «صمدیکالهی» را ب��ه وی ابالغ
میکند!
 -2نکته تاسفبار اینکه سفیر کشورمان در هلند
و متعاقبا وزارت امور خارجه کشورمان ،در مقابل
این اقدام غیرقانونی و وقیح دولت هلند و سرویس
امنیتی این کش��ور کام�لا منفعالنه عمل کرد!
حتی س��فارت ایران در هلند از رسانهای شدن
این موضوع جلوگیری کرد تا نام دیپلماتهای
یادش��ده ،به عنوان «عنصر نامطلوب» از سوی
دولت هلند و س��ازمان ملل متحد ثبت و ضبط
شود 2 .دیپلمات س��فارت کشورمان ،بر اساس
ضرباالجل س��ازمان اطالعات هلند ،خاک این
کشور را در تاریخ  17خردادماه ترک کردند.
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