پاسخ وزیر دفاع ایران به همتای فرانسوی خود

سهشنبه  12آذر 1398
وطنامروز      شماره 2806

امیر حاتمی ،وزیر دفاع در واکنش به اظهارات وزیر دفاع فرانسه در کنفرانس منامه ،حضور و مداخله غربیها را موجب پیچیدهتر شدن
شرایط امنیتی منطقه برشمرد و به آنها توصیه کرد از طرحها و برنامههای مداخلهجویانه و سلطهطلبانه دست بردارند و فعال به فکر عالج
مرگ مغزی نهادهای امنیتی خودشان باشند.

سیاسی

اخبار

معاون اول روحانی با تبرئه دولت ،شرایط فعلی اقتصادی را تنها ناشی ازتحریمهای آمریکا  دانست

نمک جهانگیری روی زخم ملت

جبران خسارتها
باید در دستور کار دولت قرار بگیرد

رئیس قوهقضائیه بر جبران خسارت
کسانی که در حوادث و اغتشاشات
اخیر خس��ارت دیدهاند تاکید کرد.
س��ید آیتاهلل ابراهیم رئیس��ی در
جلسه شورای عالی قوهقضائیه گفت:
از آس��یبهای خسارتدیدگان و کسانی که در این بین
دچار لطمههایی شدند ،خس��ارات جانی و مالی دیدهاند
به هیچ عنوان نمیتوان گذشت و حتما ما از نظر حقوقی
معتقدیم باید نسبت به خسارتدیدگان مدعی بود .وی
افزود :درخواس��تی که از مس��ؤوالن مختلف بویژه دولت
داریم این اس��ت که نس��بت به جبران خسارتهای این
افراد فکری کنند ،چرا که اطالعاتی که ما داریم خساراتی
به افراد و اش��خاص حقیقی و حقوقی وارد ش��ده است و
نسبت به جبران آن نمیتوان بیتفاوت بود و حتما جبران
خسارتها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و همکاران
ما نیز کار را دنبال میکنند تا به لحاظ قانونی حتما این
حساسیت به حقوق مردم وجود داشته باشد تا حقوق مردم
در این بین ضایع نشود .آیتاهلل رئیسی در بخش دیگری
از سخنان خود با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم
در مقام عمل و اجرا ،به موضوع نظارت بر بازار و قیمتها
اشاره کرد و افزود :مسأله بازار و قیمت کاالها و خدمات بویژه
برای اقشار کمدرآمد از مسائل بسیار مهم است .بر همین
اساس ،نظارت سازمانها و دستگاههای مسؤول بر بازار و
قیمتها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و
سودجویان حفظ کرد.

دستگیری  ۷۹نفر از عوامل مؤثر
اغتشاشات اخیر در خوزستان

مدیرکل ضدتروریس��م وزارت اطالعات اعالم کرد :با
اقدامات شبانهروزی س��ربازان گمنام امام زمان(عج) در
استان خوزستان ۷۹ ،نفر از عناصر اصلی حمله به مراکز
عمومی و خصوصی ،پایگاههای نظامی و انتظامی و مردم
شناسایی و در حین و بعد از اغتشاشات دستگیر شدند.
وی اف��زود :از این افراد  ۱۳قبضه انواع اس��لحه از جمله
کالش��نیکف و کلت کمری ،لباس نظامی ،پالک جعلی
خودرو و تابلوی ایست بازرسی کشف و ضبط شد 3 .تیم
تروریستی با حمایت یکی از کشورهای حوزه خلیجفارس
آموزشهای ویژه دیده و نقش مهمی در حمله به مراکز
دولتی و شلیک به حافظان امنیت و مردم داشتهاند که یکی
از اتباع این کشور نیز جزو دستگیرشدگان است .مدیرکل
ضدتروریسم وزارت اطالعات همچنین بیان داشت :چندین
تیم تروریستی که برنامهریزی یا نقش موثر در خرابکاری
و حمله به مراکز حساس و مردم در سطح کشور داشتند،
شناسایی و دستگیر شدند که در آینده نزدیک به سمع و
نظر مردم بصیر کشور خواهد رسید.

انتقاد اصالحطلبان از دولت روحانی
صادقانه نیست

عضو فراکس��یون والیی مجلس در گفتوگو با مهر با
انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اقتصادی گفت :دولتمردان
بویژه رئیسجمهور معتق��د به تفکر اقتصاد نئو کینزی
هس��تند و مدل اقتصادی آنها حاکمیت س��رمایهداری
است .محمدجواد ابطحی با بیان اینکه دولت تمرکز اصلی
خود را روی واردات گذاشته و تاکنون هیچ برنامه مدونی
برای رونق تولید نداشته است ،افزود :تفکر دولتمردان و
تیم اقتصادی دولت این است که به جای آنکه در جهت
رونق تولید حرکت کنیم ،بهتر اس��ت کاالهای مورد نیاز
کشور را وارد کنیم .ابطحی با اشاره به انتقاد تند برخی از
اصالحطلبان از دولت روحانی بویژه پس از گرانی بنزین
گفت :اگر جریان اصالحات در ادعای خود صادق هستند،
باید از  ۶س��ال پیش عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار
میدادند و در جاهایی که عملکرد دولت ضعیف بود ،از آن
انتقاد میکردند .وی با بیان اینکه مردم بخوبی میدانند
انتقاد این روزهای اصالحطلبان از دولت روحانی از روی
اخالص و همچنین صادقانه نیست ،اظهار داشت :انتقاد
اصالحطلب��ان از دولت صرفا به دلیل نزدیک ش��دن به
انتخابات مجلس است و آنان میخواهند با اعالم برائت از
دولت ،به اهداف انتخاباتی خود برسند.

دفاع از اماکن راهبردی
دررزمایشاخیرپدافندهواییتمرینشد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه
پدافند هوایی جنوب ش��رق کشور از سایتهای راداری،
موش��کی و سامانههای فرماندهی و کنترل و اطالعات و
شناساییاینمنطقهبازدیدکرد.امیرعلیرضاصباحیفرددر
این بازدید در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی جنوب
شرق کشور با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه گفت:
منطق��ه خلیجفارس ،تنگه هرمز و دریای عمان و اماکن
حس��اس و حیاتی که در این بخش از کشور وجود دارد
اهمیت دفاعی و پدافندی ویژهای دارند و همین امر وظیفه
ما را برای هوش��یاری و آمادگی بیشتر میکند .فرمانده
نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به برگزاری رزمایش
مدافعان آس��مان والیت  ،۹۸افزود :در رزمایش مدافعان
آسمان والیت  ۹۸با شبیهسازی منطقه پدافندی جنوب
شرق کشور ،دفاع از اماکن راهبردی این منطقه تمرین
شد که به یاری خدا و با تالش کارکنان جان برکف پدافند
هوایی تمرین مفید و موفقی بود.

توصیه کدخدایی
به داوطلبان انتخابات مجلس

قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری
خ��ود در توئیت��ر به افرادی که قص��د دارند در انتخابات
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی ثبتنام کنند،
توصیههایی کرد .عباس��علی کدخدایی در اولین توصیه
خود خطاب به داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم نوشت:
از یکشنبه ثبتنام داوطلبان نمایندگی آغاز شد .مرور مواد
 ۲۹ ،۲۸و  ۳۰قانون انتخابات توصیه میشود .سخنگوی
شورای نگهبان تاکید کرد :عالوه بر داشتن شرایط قانونی،
دارا بودن شایستگی و توان انجام وظایف خطیر نمایندگی
از جمله ضروریات عقلی است.

جهانگیری :شرایط امروز جزو سخت ترین شرایط زندگی در دوران بعد از انقالب است ،مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند
گروه سیاسی :اظهارات عجیب مسؤوالن دولتی پایان ندارد5 .
روز پس از اظهارنظر روحانی مبنی بر «بیخبریاش درباره زمان
آغاز سهمیهبندی بنزین» ،حاال نوبت به معاون اول او رسیده که
با آسمان و ریسمان بافتن ،نقش دولت را در رقم زدن شرایط
فعلی اقتصادی کشور نادیده بگیرد.
اس��حاق جهانگیری در مراس��می که به مناسبت روز ملی
صادرات در سالن اجالس سران برگزار شد ،علت اصلی مشکالت
کشور را تحریمهای آمریکا عنوان کرد .جهانگیری در اینباره
گفت« :آمریکاییها پس از آنکه برجام امضا شد و فضای ایران را
برای رشد و توسعه فراهم کردیم و کشور در یک تعامل بینالمللی
مناسبی قرار گرفت به بهانه تغییر رئیسجمهوری در کشورشان
به تمام توافقات خود پشت پا زدند .خروج آمریکا از برجام فشار
بسیار سنگین و بیسابقهای به ملت و جمهوری اسالمی ایران
وارد کرد؛ آمریکاییها این مرتبه خیلی آشکار اعالم کردند که
فشارهای جدیدشان بیشترین درد را به جامعه ایران وارد خواهد
کرد .آنها همچنین به صراحت از آغاز یک جنگ اقتصادی بزرگ
علیه ملت و دولت ایران پرده برداشتند».
معاون اول روحانی در ادامه اظهاراتش گفت با لغو معافیتهای
تحریمی آمریکا از آذر  96هر روز فشار بر اقتصاد ایران بیشتر
ش��ده اس��ت« :تصور آمریکاییها از ابتدا بر این بود که بر اثر
فش��ارهای اقتصادی جدید ،اقتصاد ایران به فروپاشی میرسد
و بر اثر فش��ار سنگینی که وارد میشود در نهایت اعتراضاتی
در جامعه شکل میگیرد .آنها همچنین به فروپاشی جمهوری
اسالمی ایران و حتی تمامیت ارضی کشور فکر کرده بودند و
تصمیمه��ای اقتص��ادی دول��ت از ارز  4200تومانی گرفته تا
بر همین مبنا از اردیبهشتماه سال  97یا به عبارتی از آذر 96
تصمیم بنزینی اخیر که تقریبا همه کارشناس��ان به آن انتقاد
که اعالم کردند دیگر معافیتهای تحریمی را تمدید نخواهند
داش��تند ،سخنی به میان آورده و از هزینهتراشی برای نظام و
کرد تا امروز ،هر روز فشار آمریکا بر اقتصاد ،فعاالن اقتصادی و
مردم عذرخواهی کند .روی دیگر سکه عدم عذرخواهی دولت،
جمهوری اسالمی ایران اضافه شده است» .جهانگیری با تاکید
این گزاره است که مسؤوالن دولتی همچنان
بر اینکه آمریکاییها به معنای واقعی تمام
معتقدند تصمیمهای آنه��ا در حوزههای
گلوگاههای اساسی اقتصاد کشور را بستند،
اظهار کرد :با وجود فشارهای و شدید آمریکا دولتیه�ا معتق�د بودن�د ص�رف داخلی درست بوده است.
دس�تیابی به برجام به معنای حل
اما چرا نمیتوان ادعاهای جهانگیری در
امروز سرافرازانه اعالم میکنیم که ما روی
پای خود ایستادیم و اقتصاد ایران با وجود تمام مش�کالت حتی حل مشکل «بیتقصیری دولت» در رقم زدن ش��رایط
آغاز همزمان جنگهای اقتصادی و روانی و آب خوردن مردم است ،حال آقای فعلی را باور کرد ،حتی اگر بپذیریم آمریکا
رسانهای از سوی آمریکاییها توانست روی جهانگیریبایدتوضیحدهدچگونه ش��رایطی را ب��ه وجود آورده ک��ه به قول
پای خود بایس��تد .جهانگیری بعد از این توافق�ی که ق�رار بود حلال تمام جهانگیری بدترین شرایط تاریخ ایران بعد
آسمان و ریس��مان بافتنها گفت :ممکن مش�کالت باشد ،ش�رایطی را رقم از انقالب است.
زده اس�ت که در این شرایط بنا بر
اول آنک��ه دول��ت روحانی ای��ده پیوند
است در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها
گاهی اوقات دچار اش��تباه ش��ویم که باید قول خودش مردم بدترین وضعیت زدن اقتصاد کش��ور با سیاست خارجی را
زندگی بعد از انقالب را میگذرانند
که مبدع آن هاش��می رفسنجانی بود بار
س��ریعا این اشتباهات را جبران کنیم .وی
دیگر پیادهس��ازی کرد .این ای��ده بر پایه
همچنین اظهار کرد« :ش��رایطی که امروز
«حسننیت» نسبت به کشورهایی است که
طبقههای ضعیف و متوسط جامعه در آن
دشمنی آنها علیه ایران بارها و بارها تجربه شده اما برای برخی
قرار گرفتهاند جزو سختترین شرایط زندگی حداقل در دوران
سیاستورزان درس نشده است .در روابط بینالملل حتی میان
بعد از پیروزی انقالب اسالمی است» که با این حال مردم فشارها
کشورهای متحد و دوست «واقعگرایی» حرف اول را میزند؛ در
را تحمل کردند و در این شرایط اقتصادی که آمریکا برای کشور
جهانی که کشورها به دنبال کسب منفعت هستند و کشورها را
رقم زده است «آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند
«رقیب» خود در کسب منافع میدانند« ،حسن نیت» آن هم با
و کمر خم نکردند».
قرائتی که مسؤوالن فعلی دولت از آن دارند چیزی جز پر شدن
هرچند جهانگیری از امکان بروز اشتباه در تصمیمگیریها
کیسه منفعت کشورهای رقیب و دشمن به بار نیاورده است.
و سیاس��تگذاریها س��خن گفت ،با این حال حاضر نشد از

آمار داوطلبان نسبت به مدت مشابه دوره قبلی مجلس افزایش داشت

ثبتنام  1844داوطلب تا روز دوم

گ�روه سیاس�ی :ثبتنام داوطلبان ش��رکت در انتخابات
مجلس ش��ورای اس�لامی در حالی برای دومی��ن روز ادامه
پیدا کرد که کماکان خبر چندانی از چهرههای سرش��ناس
سیاس��ی نیست .محمدسعید احدیان مدیر مسؤول روزنامه
خراسان ،الله افتخاری نماینده مردم تهران در دورههای هفتم،
هشتم و نهم ،هادی مقدسی
نماین��ده بروج��رد در دوره
هش��تم ،حمیدرضا پشنگ
نماین��ده خ��اش ،میرجاوه،
نصرتآباد ،نوکآباد ،کورین
و کاروان��در در دوره نه��م،
محمد خدابخش��ی نماینده
ی الیگ��ودرز ،محم��ود
فعل�� 
احمدیبیغش نماینده شازند
در دوره هشتم ،ولی آذروش
نماینده اردبیل ،نمین و نیر در
دوره ششم و هفتم ،عبدالحمید خدری نماینده فعلی بوشهر و
مصطفی سوادکوهی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی،
شناخته شدهترین افرادی بودند که در روز دوم برای شرکت
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبتنام
کردند .همچنین همایون سامهیحنجفآبادی ،رئیس انجمن
کلیمیان تهران بهعنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای
اسالمی از سوی کلیمیان ایران در انتخابات یازدهمین دوره
مجلس ثبتنام کرد.
■■ثبتنام آقازاده «نوبخت» از رشت

در حالی که  2روز پیش خبر مخالفت محمدباقر نوبخت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با طرح توقف معافیت
مالیاتی هنرمندان حاشیهها و واکنشهای زیادی را در فضای
عمومی ایجاد کرد ،این حواشی با خبر ثبتنام توحید نوبخت،
فرزند وی از حوزه انتخابیه رشت ادامه پیدا کرد.

■■رشد ثبتنامکنندگان نسبت به  2انتخابات قبلی مجلس

سخنگوی ستاد انتخابات کشور بعد از ظهر دیروز در جمع
خبرنگاران گفت :تا این لحظه  ۶۰۵نفر از داوطلبان به ستاد
ثبتنام مراجعه و  ۳۸۰نف��ر از این داوطلبان ثبتنام نهایی
کردهاند و مابقی در حال ثبتنام هستند و مدارکشان توسط
متصدیان در حال بررسی است و در زمان کوتاهی مدارک این
افراد نیز بررسی خواهد شد .سیداسماعیل موسوی گفت :در
مجموع از روز گذشته (یکشنبه) تا پایان روز دوشنبه 1844
نفر ثبتنام کردهاند.
موسوی گفت :از همه داوطلبان درخواست میکنم شرایط
خود را با قانون و ضوابطی که در اطالعیههای ستاد انتخابات

منتشر شده است ،مطابقت داده و مدارک مورد نیاز را تهیه
کنند و بعد از آن به س��تاد انتخابات یا فرمانداریها مراجعه
کنند .وی گفت :داوطلبان تا ش��انزدهم آذرماه فرصت دارند
مدارک خود را کنترل و س��پس برای ثبتنام مراجعه کنند.
همچنین معاون سیاسی استاندار تهران نیز با حضور در محل
ثبتن��ام داوطلبان نمایندگی
مجلس با ارائ��ه آماری اظهار
داشت :دیروز (یکشنبه) آنهایی
که ثبتنامشان در کل کشور
نهایی شد 789 ،نفر بودند که
از این تعداد  214داوطلب در
استان تهران ثبتنام کردهاند
که رتبه اول کشور را داشتیم
و از این تعداد  19درصد خانم
و  81درصد هم از آقایان بودند.
شکراهلل حسنبیگی با مقایسه
روز اول ثبتنام از داوطلبان در مجالس یازدهم با نهم و دهم
خاطرنشان کرد :در مجلس نهم روز اول  27نفر ثبتنام داشتیم
که از این تعداد  7درصد خانم و  93درصد آقایان بودند و در
مجلس دهم نیز در روز اول ثبتنام  94نفر ثبتنام کردند که
 14درصد خانمها و  86درصد هم آقایان بودند.

■■جامعه روحانیت :بهدنبال تفاهم حداکثری بین نیروهای
انقالب هستیم

عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و مسؤول
تشکیالت جامعه روحانیت با بیان اینکه نشست هماندیشی
جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکلهای سیاسی اصولگرا
پنجشنبه هفته جاری در دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز
برگزار میش��ود ،گفت :در راستای تداوم برنامهریزی دقیق
و جامع و ایجاد هماهنگی در مواضع احزاب و تش��کلهای
ارزش��ی درباره انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای
اس�لامی این نشس��ت برگزار خواهد ش��د .حجتاالسالم
محمدحس��ین موس��یپور با تاکید بر اینکه سیاست کالن
ما در طراحی و برگزاری این نشس��تها دستیابی به وفاق
و تفاهم حداکث��ری و وحدت فراگیر بین نیروهای انقالبی
بوده و هس��ت ،گفت :خوش��بختانه تجربهای بسیار مفید و
اقدامی راهبردی برای همگرایی و انس��جام هر چه بیش��تر
تشکلهای انقالبی رقم خورد و با عنایت به فضای سیاسی
و اجتماعی کش��ور و مطالبات اقتصادی جامعه ،انتظار این
اس��ت که جریان انقالبی و ارزشی بتواند در ایجاد بستری
مناسب برای برگزاری انتخاباتی موفق و انتخاب نمایندگانی
صالح ،کارآمد و دغدغهمند موفق باشد.

عالوه بر این ،جهانگیری در حالی معتقد است بعد از روی
کار آمدن ترامپ و خروج وی از برجام فشارها بر ایران بیشتر
شده است که مسؤوالن تیم مذاکرهکننده و رئیسجمهور معتقد
بودند به توافقی با کشورهای اروپایی و آمریکا دست پیدا کردهاند
که هیچ عاملی حتی تغییر رئیسجمهور آمریکا سبب خدشه
به آن نمیشود .برجامی که بنا بر قول جهانگیری لغو آن سبب
گستردهترین تحریمها علیه ایران شده و بیشترین فشار را وارد
کرده محصول تیم مذاکرهکننده همین دولت است.
دولتیها معتقد بودند صرف دستیابی به برجام به معنای حل
تمام مشکالت حتی حل مشکل آب خوردن مردم است ،حال
آق��ای جهانگیری باید توضیح دهد چگونه توافقی که قرار بود
حالل تمام مشکالت باشد شرایطی را رقم زده است که در این
شرایط مردم بدترین وضعیت زندگی بعد از انقالب را میگذرانند.
البته جهانگیری بهخاطر ایس��تادگی مردم در این شرایط
اقتصادی و «کمر خم نکردن» از آنان تقدیر کرده است اما تقدیر از
مردم صرفا بیان کلمات و جمالت کلیشهای نیست ،مردم خواهان
«تقدیر و تشکر» نیستند ،خواست حداقلی مردم این است که
دولت هزینه بیتدبیری خود را از جیب آنان پرداخت نکند.
■■دمیدن دوباره بر شیپور مذاکره

اما سرپوش گذاشتن بر بیتدبیریهای دولت و «برجسته
کردن تحریمهای آمریکا» میتواند مقدمهای برای مطرح کردن
دوباره مذاکره با آمریکا باشد؛ استراتژی مشابهی که روحانی و
کابینهاش پیش از این برای دستیابی به توافق هستهای و همراه
کردن مردم از آن بهره برده بودند .رئیسجمهور و اعضای کابینه
او در جریان توافق هستهای ،در سخنرانیهای متعدد مشکالت

کشور را به عدم توافق هستهای پیوند زده بودند تا بتوانند ضعف
فنی و حقوقی توافق احتمالی هس��تهای را در س��ایه خواست
عمومی مردم پنهان کنند .هر چند منجیس��ازی از برجام در
نزد مردم تصویر نادرستی از این توافق بود ،با این حال دولتیها
برای فراهم آوردن و متناسبس��ازی افکار عمومی به آن دامن
زدند .البته در حال حاضر نیز این پروژه در حال تکرار اس��ت.
مشکالت کشور به تحریمهای آمریکا و نه بیتدبیری دولت پیوند
زده میشود ،نتیجه منطقی چنین رویکردی آن است که برای
حل مشکالت باید تحریمها برداشته شود و تحریمها تنها در
سایه مذاکرات و بده بستان قابل حذف است.
گفتوگوی اخیر سعید حجاریان با ارگان دولت در همین
راستا قابل ارزیابی است .سعید حجاریان در گفتوگویی که روز
گذشته بخشی از آن توسط ارگان مکتوب دولت منتشر شد،
درب��اره گفتوگوی روحانی -ترامپ گفت« :فرض کنیم آقای
روحان��ی تصمیم بگیرد با رئیسجمهوری آمریکا دیدار کند و
ترامپ را به آرزوی دیرینهاش یعنی عکس یادگاری برساند .اگر
روحانی این تصمیم را بر اساس برداشت و تحلیل شخصیاش
بگیرد ،عملی نادرست مرتکب شده چون صرفا خود را قربانی
کرده است اما همین عمل ممکن است در حالتی دیگر درست
و دقیق باش��د .اگر عقل جمعی کابینه و نظرهای کارشناسی،
مذاکره را توصیه کند و مذاکره را مثال به اس��تعفا گره بزند و
حت��ی رضایت جمعی از نمایندگان مجلس را هم جلب کند،
همان عمل نادرست موجه میشود ،زیرا پس از مذاکره احتمالی
روحانی -حتی بدون استجازه -که ممکن است هر عاقبتی را در
پی داشته باشد ،هزینهها سرشکن شده است».

وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای بار دیگر بر همسویی اروپا با کشورش در مقابل ایران تأکید کرد

مخرج مشترک

گروه سیاسی :چند روز پس از آنکه  6کشور اروپایی با ادعای
الحاق به اینستکس تالش داشتند از اروپا چهرهای حامی برجام
و متعهد به وعدههای یازدهگانه این اتحادیه به ایران نش��ان
دهند ،وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای بار دیگر بر همراستایی
این کشور با اتحادیه اروپایی در مقابل ایران تاکید کرد.
به گزارش «وطن امروز»،
وزی��ر خارج��ه آمری��کا در
بیانیهای به مناسبت آغاز به
کار روسای جدید کمیسیون
و ش��ورای اروپ��ا و «جوزپ
بورل» بهعنوان مسؤول جدید
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه
اروپای��ی« ،ایران ،روس��یه و
چین» را چالشهای مشترک
اروپا و آمریکا خوانده اس��ت.
مایک پمپئو شامگاه یکشنبه
با صدور بیانیهای به اورزوال فون در الین رئیس کمیس��یون
اروپا ،جوزپ بورل نماینده عالی سیاست خارجی اروپا و شارل
میشل رئیس شورای اروپا آغاز به کار آنها را تبریک گفت و
اف��زود :آمریکا منتظر همکاری با تیم جدید رهبری اتحادیه
اروپایی همس��و با پارلمان اروپا ،دیوید ساسولی رئیس آن و
دولتهای عضو اتحادیه اروپایی است تا اهداف مشترکمان را
به پیش ببریم .وی این اهداف مشترک را شامل تقویت روابط
تجاری ،ارتقای استقالل انرژی اروپایی و مقابله با چالشهای
مش��ترک امنیت و ارزشهای دموکراتیکش��ان دانست که
تهدیدهای ناش��ی از روسیه ،حزب کمونیست چین و ایران
را هم دربر میگیرد.
تاکید دوباره وزیر خارجه آمریکا بر همصدایی این کشور
با اروپا در مقابل ایران در حالی اعالم میش��ود که طی 19
ماه گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام ،شاهد هماهنگی
حداکثری آمریکا و اروپا علیه کشورمان بودهایم .هرچند برخی
جریانها در ایران مدعی شکاف انداختن برجام در روابط آمریکا
و اروپ��ا بوده و بر همین مبنا پ��س از خروج آمریکا از توافق
هستهای ،مذاکرات موسوم به برجام اروپایی را راهحل مشکالت
معرفی میکردند اما اروپا در بازههای متعددی هماهنگی خود
با ایاالتمتحده را بروز داده است.
از جمله اینکه اروپا برخالف  11تعهدی که اردیبهشتماه
به مقامات دیپلماسی ایران داده بود ،هیچ تالشی برای تضمین
فروش نفت ایران و بازگشت پول حاصل از آن به کشورمان
انجام نداده اس��ت .تنها اقدام -نمایشی -اروپا در این زمینه
ادعای راهاندازی سازوکار موسوم به اینستکس بود که آن هم

بعد از گذشت  10ماه همچنان روی کاغذ مانده است .اروپا
البت��ه به ای��ن حد نیز اکتفا نکرد و با توقیف نفتکش حامل
نفت ایران در تنگه جبلالطارق نشان داد تا چه میزان مایل
به پیگیری سیاست آمریکا مبنی بر به صفر رساندن فروش
نفت ایران اس��ت .راهبرد دامن زدن به آش��وبها در ایران
محور دیگ��ر همراهی اروپا با
آمریکا در سالهای اخیر بود.
با وجود اینک��ه دولت جدید
آمریکا از روزهای نخست آغاز
به کار خود حمایت گسترده
از معارض��ان و گروهکهای
تروریس��تی در ای��ران را در
دس��تور کار خود ق��رار داده
بود ،کشورهای اروپایی نیز با
دادن اقام��ت و تامین امنیت
سرکردههای این گروهکها
در پایتختهای اروپایی و همچنین بسترسازی برای فعالیت
تروریستها علیه ایران ،نشان دادند تا چه اندازه راهبردهای
ضدایرانی دولت آمریکا را اجرایی میکنند .حضور سرکرده
گروهک تروریستی منافقین در پارلمان فرانسه و همچنین
حضور آزادانه س��رکرده گروهک االحوازیه در هلند از جمله
این حمایتهاست .کشورهای اروپایی در ماجرای تحریمهای
ضدایران��ی نیز عمال با آمریکا در ی��ک جبهه نقشآفرینی
کردند .به عنوان مثال ،در ش��رایطی که موعد بازگشت دور
دوم تحریمها در سال گذشته  13آبان تعیین شده بود ،اروپا
نیز اجرای تعهدات ادعایی خود در قبال ایران را تا آن تاریخ
عقب انداخت .به عقیده برخی کارشناسان ،دلیل این اقدام
اروپا غافلگی��ری و انفعال ایران در مقابل تحریمهای جدید
بوده اس��ت تا به وسیله آن کش��ورمان با دستان بسته برابر
تحریمه��ای ثانویه آمریکا مواجه ش��ود .هرچند اروپا حتی
ب��ه آن وعده خود نیز عمل نکرد! همراهی اروپا با آمریکا در
تعمیم موضوعات مورد مناقشه در قبال ایران را هم باید به این
موارد افزود .دولت ترامپ از روزهای نخست آغاز بهکار خود بر
تعمیم توافق هستهای به موضوعاتی چون مسائل منطقهای و
موشکی تاکید داشت و جالب اینکه اروپاییها نیز بارها و بارها
همین خواس��ته را به صورت علنی مطرح کردهاند .از جمله
اردیبهشتماه امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه پس از
دی��دار و مذاکره با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا اعالم
کرد کشورش معتقد است باید محدودیتهای بیشتری هم
در حوزه هس��تهای و هم در حوزههای موشکی و منطقهای
علیه ایران اعمال شود.

