
اسامي مديران متخلف را اعالم كنيد
مرتضي قرباني در توييتر نوشت: رئيس اورژانس و وزارت بهداشت تأييد 
كرده كه تعدادي از مسئوالن در اوج كرونا براي كار شخصي از آمبوالنس 
اس��تفاده مي كردند. اعالم خبر دردي را دوا نمي كند. اگر جرئت داريد 
اسم هاشون رو افشا كنيد تا خانواده هايي كه بابت تأخير رسيدن اورژانس 

اعضاي خانواده شون از دنيا رفتن شكايت كنن.  

تحريف با ترس
محمد عبداللهي در كانال تلگرامي »بيداري ملت« نوشت: تاجزاده كه قباًل 
گفته بود اگر روحاني نمي آمد، ايران ونزوئال مي شد، اخيراً بعد از پرتاب ماهواره 
نور گفته همينطور پيش برويم يا كره ش��مالي مي ش��ويم يا نهايتاً شوروي 
فروپاشيده شده! ادبيات ارعاب، همواره دال مركزي گفتمان غربگرايان ايراني 
بوده است. مدام در حال ترساندن مردم از شرايط موهوم آينده هستند و با اين 
ادبيات يا خسارتي چون برجام را نصيب مردم مي كنند يا مي خواهند جلوي 
پيشرفت هايي چون فضايي شدن و هسته اي ش��دن را بگيرند. در شرايطي 
كه دنيا و حتي دشمنان معترف به اقتدار ايران هستند، اين جريان به ميدان 
مي آيد و همچنان كشور خود را ضعيف و درمانده و عاجز ترسيم مي كند و 
دنبال تحريف و وارونه نمايي است.  ونزوئال به خاطر اقتصاد تك محصولي و 
وابستگي شديد به فروش نفت به اين روز افتاده است. باليي كه دولت و مجلس 
غربگرا با بودجه هاي نفتي مي خواهند بر سر كشور بياورند. شوروي  با دكترين 
 سازش، اعتماد گورباچف به ريگان و صف كشيدن مردم مسكو جلوي مك 

دونالد )شيفتگي بيش از حد به امريكا(  فروپاشيد، نه با موشك هايش!
فرمولي كه غربگراها دنبالش هستند، نتيجه اي جز اعطاي امتيازات يكجانبه 
به غربي ها و بردن كشور به سمت عقيم شدن دفاعي و ليبي شدن ندارد. ۱۶ 
سال پيش در چنين روزهايي ليبي هسته اي و بعد از مدتي موشك هايش 
را تحويل غرب داد و امروز با آن همه نفت و ثروت، كشوري ويران و تكه پاره 
شده است. ليبي براي غربي ها الگوي مهار كشورهاي مقاوم در برابر امريكا 

شده و اميد غرب براي ليبي سازي ايران همين امثال تاجزاده است!

 گام عملياتي مجلس افغانستان
 براي شفافيت

سيده زهرا عبداللهي، خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، در توييتر نوشت: 
كميسيون امنيت داخلي مجلس افغانستان اعالم كرده كه حقوق اعضاي مجلس 
به خاطر ثبت نكردن دارايي هاشون قطع ش��ده؛ اين دقيقاً گام عملياتي براي 
شفافيته. چيزي كه بايد بين مسؤالن ماهم نهادينه بشه، نه اينكه يه سري به هزار 

تا مرجع متوسل بشن تا يه راه در رو براي ثبت نكردن اموالشون پيدا كنن!

ترامپ در موضوع ايران منزوي شد
كانال تلگرامي »پايش امريكا« نوشت: خبرگزاري رويترز در گزارشي نوشت 
كه رئيس جمهوري امريكا در تالش هاي خود ب��راي اعمال تحريم هاي 
گسترده عليه كره شمالي توانست حمايت اعضاي شوراي امنيت را كسب 
كند، اما در موضوع ايران منزوي شد. ديپلمات ها انتظار دارند كه موضوع 
ايران محور سخنراني ترامپ خطاب به نشست سران كشورها در سازمان 
ملل در سه شنبه هفته آينده باشد كه تنها چند روز پس از موعدي انجام 
مي ش��ود كه واش��نگتن اصرار دارد همه كش��ورها بايد از آن روز تحريم 

تسليحاتي و ديگر تحريم هاي سازمان ملل را عليه ايران اعمال كنند.  

    امين نيكدل:
آلمان، فرانس��ه و انگلي��س در نامه اي به 
شوراي امنيت گفتند به توافق هسته اي با 
ايران پايبند خواهند ماند و تعليق تحريم ها 
عليه ايران بعد از ۲۰ سپتامبر ادامه خواهد 
داش��ت. يعني ترامپ ماند و ايوانكاش... تا 
انتخابات امريكا از تمام نظاميان امريكايي 
در منطق��ه فاصله امن بگيري��د! نامه اروپا 
براي عدم همراهي با امريكا در فعال كردن 
ماشه يا لغو تعليق تحريم ها هر چند پيروزي 
بزرگ براي مردم ايران نيست، اما حداقل 
كاري است كه اروپا در اين سه سال براي 
حفظ آبروي خود مقابل ترامپ انجام داده! 
اين نامه بي ش��ك شكس��تي بزرگ براي 

دستگاه ديپلماسي امريكاست. 
   كيان مهرزاد:

اگر اروپايي ها ت��ا اين حد خيرخ��واه ايران 
ش��ده اند كه با امريكا مخالفت كنند و واقعاً 
قضيه از اين قرار نيست كه در پس مخالفت 
ظاهري آنها، در باطن دست به سينه در برابر 
امريكا مي ايس��تند، قراردادي تسليحاتي با 
ايران امضا كنند و نشان دهند كه مخالفتشان 
مثل هميش��ه ص��وري نيس��ت. اي��ران از 

فريب هاي اروپا كم ضربه نخورده است. 

   سيد محمد مولوي:
ايران را از مكانيس��م ماش��ه مي ترسانند. 
دولت هاي غربي از سال ۵۷ ماشه هايشان 
را در مقابل ملت ايران چكانده اند. هشت 
س��ال جنگ تحميلي را به ياد بياوريد كه 
8۰ دولت به كشور متجاوز كمك نظامي 
و مالي مي كردند، ولي امروز ايران قوي تر 

ازگذشته است. 
   حسين حاجيلو:

همانقدر كه اروپ��ا، بعد از خ��روج امريكا 
از برجام، ب��ه اين توافق متعه��د ماند، در 
روزهاي آينده ه��م ب��ه قطعنامه۲۲3۱ 
پايبن��د خواهد مان��د. همانقدر ك��ه اروپا 
بعد از ارديبهش��ت 9۷ از ما نفت خريد و 
اينستكس را راه اندازي كرد، بعد از مهر 99 
هم تجارت تسليحات را براي ايران تسهيل 

خواهد كرد. 
   مالك شريعتي:

از نظر امريكا، مكانيسم ماشه بازي سياسي 
باش��د يا حربه حقوق��ي، اينج��ا در ايران 
همگرايي كاملي ميان اركان مختلف نظام 
و سران قوا برقرار است. مجلس انقالبي در 
عمل به وظيفه ريل گذاري خود در هر دو 
سناريو، متون دقيقي براساس نياز )دو يا 

س��ه فوريتي( براي حفاظت از منافع ملي 
پيش بيني كرده است. 

   اميد پيرهادي:
در صورت��ي مي توان گفت ك��ه امريكا در 
بازگرداندن تحريم شوراي امنيت و تمديد 
تحريم تسليحاتي شكست خورده كه اروپا 

به ايران سالح بفروشد!
   مرتضي پورعلي:

مردم به اي��ن مجلس خيلي امي��د دارن. 
امي��دوارم ك��ه ايندفع��ه آقاي��ون فريب 
اروپايي ها رو نخورن و با تصميمي قاطع به 
تعهدات يكطرفه برجام پايان بدهند و اميد 

مردم را به آنها برگردانند. 
   احمد نادري:

غربي ها و حاميان نئوليبرال داخلي ش��ان 
مكانيس��م ماش��ه را همچ��ون شمش��ير 
دامكلوس بر س��ر ملت ايران قرار داده اند. 
مجلس ب��ا ات��كا ب��ه اقتص��اد مقاومتي 
ديپلماس��ي پارلماني به اين بازي خاتمه 
خواه��د داد. زبان ديپلماس��ي امروز زبان 
قدرت اس��ت. تنها را ه مقابله با زورگويي 

تقويت توان بازدارندگي است. 
   علي ميرزابيگي:

اروپا و امريكا هم هدفند. اين ملت همانقدر 

كه امريكا استعمارشان كرده است، فرانسه 
و انگليس هم خون ش��ان را مكيده است. 
مراقب فريب اروپايي ها بايد بود و دل مان را 

به يك بيانيه خوش نكرد. 
   عباس قلي زاده:

آيا مجل��س فعلي نيز مانن��د مجلس قبل 
فريب اروپايي ها را مي خورد؟ يا با تصميمي 
قاطع و به س��ود منافع ملي ب��ه تعهدات 

يكطرفه برجامي پايان مي دهد؟
   عطا جعفري:

داستان اعتمادس��ازي از سوي اروپايي ها 
خيلي قديمي شده است. تنها بهانه دولت 
فعلي براي مذاكره پرستي، همين نقشي 
است كه اروپا به خوبي آن را بازي مي كند. 

پاس گل اروپا=گل به خودي دولت!
   مجيد كريمي:

بياني��ه تروئيكاي اروپا كه ديروز منتش��ر 
شد و با امريكا )مكانيسم ماشه( مخالفت 
كرد، جداي از اينكه طبق نقش��ه  تكراري 
»پليس خوب و پليس بد« اس��ت، نشون 
ميده كه مواضع مجلس جديد )مصاحبه ها 
يا طرح تصويب خروج از برج��ام(، باعث 
عقب نشيني غربي ها شده است. زبان دنيا 

اينه آقاي روحاني!

سيد ياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: سال گذشته در چنين ايامي، وقتي 
كاماًل روشن شد كه اروپايي ها بناي انجام 
تعهدات خ��ود در برجام و جب��ران تبعات 
خروج امريكا را ندارند، حتي آقاي روحاني 
نيز به اين نتيجه رسيد كه ديگر برجام يك 
توافق چندجانبه نيس��ت، بلكه يك تعهد 
يكجانبه از سوي ايران است. برجام قرار بود 
مسئله فروش نفت و مبادالت بانكي ايران را 
حل كند، اما نه تنها اين موارد حل نشد، بلكه 
به سبب پذيرش و اجراي يكسري تعهدات 
 ،FATF به انضمام برجام نظير برنامه اقدام
پس از خروج امريكا شرايط تجارت خارجي 

ايران بدتر از دوره پيشابرجام شد. 
در چنين شرايطي، عقل سليم حكم مي كرد 
كه تهران به حضور خود در برجام پايان دهد 
و جلوي خسارات بي س��ابقه آن را به امنيت و 
منافع ملي بگيرد. حتي آقاي روحاني هم به اين 
نتيجه رسيده بود كه مزاياي برجام ديگر براي 
ايران تمام شده است، اما رئيس دولت برجام، به 
يك نقطه #اميد دوخته بود و آن، پايان بخشي 
از تحريم ه��اي تس��ليحاتي قطعنامه ۲۲3۱ 
شوراي امنيت عليه ايران در اكتبر ۲۰۲۰ بود. 
روحاني بيستم آبان 98 گفت: »اگر برجام را 
نگه داريم، سال آينده تحريم تسليحاتي ايران 
برداشته مي شود و ما مي توانيم به راحتي هم 

سالح بخريم و هم بفروشيم.«
بديهي بود كه امريكايي ها پيش از رسيدن 
اين موعد، مكانيس��م فاجعه بار پيش بيني 
ش��ده در قطعنامه ۲۲3۱ يعني بازگش��ت 
خودكار تحريم هاي ش��وراي امنيت عليه 
ايران را فع��ال كرده و اج��ازه نخواهند داد 
تهران حتي اين يك بهره برداري ناچيز را از 

برجام داشته باشد. »ناچيز« از اين جهت كه 
تحريم هاي تسليحاتي شوراي امنيت، مسئله 
حادي براي قدرت دفاعي ايران ايجاد نكرده 
بود كه رفع آنها، دستاورد شاذي باشد. در هر 
صورت، حدود يك ماه پيش اين اتفاق رخ 
داد و امريكا مكانيسم ماشه را فعال كرد، اما 
يك مسئله حقوقي در اين ميان رخ نمود: آيا 
واشنگتن كه ديگر عضو برجام نيست، حق 
دارد مكانيسم پيش بيني شده در مواد ۱۱ 
و ۱۲ قطعنامه ۲۲3۱ را فعال كند؟ امريكا 
بي توجه به تفاس��ير متفاوت ايران و ساير 
اعضاي شوراي امنيت، با ثبت يك اعتراض 
نسبت به نقض فاحش برجام توسط ايران، 

فرآيند بازگشت تحريم ها را كليد زد. 
اينك نظام بين الملل با يك معماي حقوقي 
مواجه شده اس��ت: آيا تحريم هاي شوراي 
امنيت عليه ايران در 3۰ شهريور بازخواهد 
گشت يا خير؟ در سطح حقوقي، اين معما 
ممكن است يا حل شود يا نشود. آنچه مسلم 
است اينكه امريكا بالترديد ادعا خواهد كرد 

تحريم ها بازگشته و ايران نيز طبيعتاً چنين 
ادعايي را نخواهد پذيرف��ت، اما آنچه مهم 
است و بايد مبناي تصميم گيري ايران درباره 
سرنوشت برجام باشد، نه يك مجادله لفظي، 
كه واقعيات علي االرض اس��ت. اين واقعيت 
عبارتس��ت از اينكه آيا ايران پس از ۲۷ مهر 
99 مي تواند تجارت تسليحات انجام دهد يا 
خير؟ اگر ايران پس از اين تاريخ، قراردادهاي 
تسليحاتي معتبري امضا و اجرا كرد، ادعاي 
امريكا باطل و تحريم ها بازنگشته است؛ اما 
اگر از چنين قراردادهايي خبري نشد، حتي 
اگر آقاي روحاني روز 3۰ شهريور را جشن 
ملي نيز اعالم كند، ب��راي يك فاجعه ديگر 
جشن گرفته است و به جاي اعالم پيروزي، 
بايد اقدام متقابل درخوري انجام دهد كه جز 
توقف اجراي تمام تعهدات برجامي نيست. 
در غير اينصورت، يك پالس قوي به امريكا 
مخابره مي شود كه هر باليي سر ايران بياورد، 

تهران حاضر نيست از برجام دست بكشد. 
فلسفه همراهي لفظي اروپايي ها با ايران در 

قضاياي اخير و رأي ممتنع آنها به قطعنامه 
پيشنهادي واشنگتن براي تمديد تحريم 
تس��ليحاتي نيز روشن اس��ت. مي توان به 
جرئت از ي��ك مصالحه مي��ان اروپايي ها 
و امريكايي ها س��خن گف��ت. به نحوي كه 
اروپايي ه��ا با بازگش��ت اس��مي تحريم ها 
مخالفت كنند، اما در عمل هيچ گونه تجارت 
تسليحات توسط ايران انجام نشود. دستاورد 
اين مخالفت هاي اسمي و زباني نيز، تداوم 
حضور ايران در برجام باشد. همچنانكه پس 
از خروج امريكا از برج��ام، با لفاظي و وعده 
و وعيد توخالي، دول��ت آقاي روحاني را در 
برجام حفظ كردند و پ��اي كار معامله يك 
قطره نفت يا مبادله يك سنت پول نيامدند. 
حتي اگر بخواهيم سخن بيستم آبان 98 آقاي 
روحاني را مالك قرار دهيم، يعني با منطق خود 
اين دولت به مسائل نگاه كنيم، آقاي روحاني در 
صورتي كه موفق نشود پس از ۱8 اكتبر)۲۷ 
مهر( يك ق��رارداد تس��ليحاتي معتبر امضا و 
اجرا كند، بايد تمام تعهدات خود در برجام را 
به حالت تعليق درآورد. در غيراينصورت، همه 
آنچه تاكنون از سوي مقامات دولتي گفته شده، 
با كمال پوزش جنبه خودفريبي ملي خواهد 
داشت. بديهي اس��ت كه در چنين شرايطي، 
مجلس بايد براي جلوگيري از لطمات بيشتر 
به منافع ملي، به اي��ن خودفريبي پايان دهد، 
لذا راقم اين سطور ضمن مخالفت با سخناني 
نظير »زودتر چكاندن ماشه«، پيشنهاد مي كند 
مجلس دولت را مكل��ف كند حداكثر تا پايان 
آبان، يك قرارداد رس��مي تجارت تسليحات 
به امضا برساند. در غير اينصورت، دولت مكلف 
ش��ود در س��اعت صفر 99/۰9/۰۱ تعهدات 

برجامي اش را تعليق نمايد. 
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مراقب فريب اروپايي ها باشيد!
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به بيانيه سه كشور اروپايي 

در مخالفت با فعال سازي مكانيسم ماشه از سوي امريكا

سه كشور اروپايي در بيانيه اي با فعال سازي مكانيسم ماشه از سوي امريكا مخالفت كردند. 
كاربران شبكه هاي اجتماعي ضمن اش�اره به اين بيانيه به عنوان نشاني ديگر بر انزواي 
امريكا در فضاي بين الملل آن را حداقل ترين كار ممكن اروپايي ها در مقابل قرارداد برجام 
دانستند. كاربران اذعان داش�تند كه البته بايد مراقب فريب اروپايي ها بود و گول ظاهر 

آنها را نخورد. آنها همچنين ضامن راس�تي آزمايي بيانيه اروپايي ها را امضاي قراردادي 
تسليحاتي مابين ايران و اروپا دانستند. البته كاربران همچنان تأكيد دارند كه ايران بايد در 
برابر اقدامات خصمانه امريكا و واكنش نرم و ظاهري اروپايي ها در برابر رذالت هاي اياالت 
متحده مقتدرانه اقداماتي محكم را بردارد. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 سود منبت كاري 
چند برابر چوب فروشي!

حاج اسماعيل دوالبي )ره(:
در بازار چوب فروش ها، در ه��ر حجره روزي چند كاميون چوب 
معامله مي ش��ود، ولي در پايان روز كه سؤال كني چقدر كاسبي 
كرده ايد، مي گويند مثاًل ۱۰ هزار توم��ان. اما يك منبت كار تكه  
كوچكي از آن چوب ها را مي گيرد و حسابي روي آن كار مي كند 
و رو ي  آن نقش مي اندازد و همان تكه چوب را ۱۰۰ هزار تومان يا 
بيشتر مي فروشد. گاهي اوقات آنقدر نفيس مي شود كه نمي توان 
روي آن قيمت گذاشت. در اعمال عبادي هم زياد عبادت كردن 
چندان ارزش ندارد، بلكه روي عمل حس��ابي كار كردن و آن را 

خوب از كار درآوردن و حق آن را ادا كردن نتيجه بخش است. 
منبع: كانال تلگرامي نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم

   سبوي دوست

دكت��ر يون��س ش��كرخواه نوش��ت: جنگ 
واقعي در فضاي مجازي ام��روز تالش براي 
تغيير واقعيت هاس��ت. برخي فكر مي كنند 
سواد رس��انه اي يعني فرق خبر و مصاحبه. 
يا فرق فرمت هاي مختلف يك عكس. سواد 
رسانه اي يعني بدانيم محتوايي كه مي آيد از 
چه سكويي پرتاب شده و كجا فرود مي آيد؛ 
يعن��ي ناعدالت��ي را در متن روش��ن كنيم؛ 
رمزگش��ايي و واكاوي كنيم. من آن را اعاده 
عدالت مي نامم.  بين سواد رسانه اي و سواد 
ديجيتالي تفاوت بسيار است. سواد رسانه اي 
الزاماً دانش به كارگيري ابزارها نيست. وبالگ 
باز كردن و نوشتن آكنون راحت است. سواد 
رسانه اي دسترسي به پديده هاي نوين نيست. 

همچنان كه بين سوش��ال مديا و سوش��ال 
نتورك تفاوت است سوش��ال مديا مي تواند 

رسمي باشد، ولي سوشال نتورك، هرگز. 
متأسفانه كلمات در عرصه فضاي مجازي به 
سهو يا به سبب بي اطالعي، به جاي يكديگر 
به كار برده مي شوند. شبكه اجتماعي سوشال 
نتورك اس��ت و رس��انه اجتماعي سوشال 
ميديا جنگ واقعي در فضاي مجازي براي 
تغيير واقعيت است. االن كشورها دو چهره 
دارند؛ يكي روي زمين و يكي تصوير فضاي 
سايبريشان. شما كشوري مثل كره شمالي را 
نديديد، اما به واسطه تصويري كه رسانه ها 
از كره شمالي ساخته اند از آن مي ترسيد. از 

ليبي مي ترسيد. 

عليرضا فقيهي در كانال تلگرامي »حالج« نوشت: 
سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان امروز 
بيانيه اي پيرامون فعال س��ازي مكانيسم ماشه 
توس��ط امريكا جهت بازگرداندن تحريم هاي 

شوراي امنيت سازمان ملل صادر كردند. 
۱- بالفاصله پس از انتشار اين بيانيه كه صرفاً 
يك موضع گيري سياسي، نه يك اقدام عملي 
حقوقي با ضمانت اجراي واقعي بود، جريانات 
غرب گرا در داخل شروع به بزك كردن چهره 
كش��ورهاي بدعهد و دو رو اروپاي��ي كردند. 
تروئيكاي اروپايي در حالي امروز اقدام امريكا 
را فاقد اثر قانوني مي داند كه خود اين كشورها 
در ۲۴ دي 98 رسماً مكانيسم ماشه را ذيل بند 
3۶ و 3۷ برجام فعال كردند و خود پيشتاز اين 
امر بودند تا اهرم فشاري بر ايران جهت تن دادن 
به خواسته هاي غيرقانوني آنها در حوزه هاي 

موشكي و منطقه اي باشد. 
۲- از سويي تروئيكاي اروپايي در حالي مدعي 
اجراي كامل قطعنامه ۲۲3۱ و برجام ش��ده 
است كه طي چند سال گذشته به هيچكدام 
از تعهدات خود ذيل ضميمه ۲ برجام كه شامل 
تجارت طال و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت 
و محصوالت پتروشيمي، بنادر و كشتيراني، 
روابط بانكي و كارگزاري و... است، عمل نكرده 
اس��ت. اروپايي ها طي اين سال ها تنها با دادن 
وعده هاي پوچ چون SPV، اينستكس و امثالهم 
ايران را بدون هيچگونه امتيازي در برجام معطل 
نگه داشتند. اروپايي ها كانال بشردوستانه مالي 
موسوم به اينستكس كه به مراتب از سازوكار 
نفت در برابر غذاي عراق شكس��ت خورده در 
جنگ در دهه 9۰ ميالدي بدتر و تحقيرانه تر 

است را هم محقق نكردند. 
3- از طرف ديگر بررسي ادبيات بيانيه هاي اخير 
كشورهاي اروپايي نش��ان مي دهد آنها نيز به 
دنبال تمديد تحريم تسليحاتي ايران هستند 
و البته معتقدند بايد از روشي متفاوت از ترامپ 
عمل كنند. طراحي اروپايي ه��ا بر مدار حفظ 
ايران در برجام با نظارت هاي بي س��ابقه است، 
بدون آنكه خود به تعهدي پايبند باشند تا بلكه از 
طريق برجام بتوانند زمينه مهار ايران و همچنين 
گسترش برجام به حوزه هاي موشكي و منطقه اي 
استفاده كنند. كشورهاي اروپايي به دنبال تمديد 
مدت دار تحريم هاي تسليحاتي ايران هستند، از 
طرفي ظرفيت برجام در مهار ايران را مي دانند و 
خروج ايران از برجام را به عنوان ضربه اساسي به 

پروژه مهار ايران مي دانند. 
۴- همانطور كه روشن است اين دست از اظهارات 
رسانه اي و نمايشي اروپا در بيان غيرقانوني بودن 
اقدام امريكا در عمل هيچگونه كاركردي ندارد. 
امروز اروپا خود پيشتاز اعمال تحريم ها عليه ايران 
است و از طرق مختلف به دنبال فشار بر ايران و 
تمديد تحريم تسليحاتي است. اظهارات رسانه اي 
و نمايش��ي اروپا در بيان غيرقانوني بودن اقدام 

امريكا در عمل هيچگونه كاركردي ندارد. 
بنابراين از منظر راهبردي تفاوتي ميان نيات 
امريكايي ها و اروپايي ها عليه ايران وجود ندارد 
و اروپايي ها كاماًل در چارچوب راهبرد فش��ار 
حداكثري امريكا عمل كرده ان��د. اروپايي ها 
به دنبال يك راه ميانه جهت تمديد مدت دار 
تحريم تسليحاتي ايران هستند، به گونه اي كه 
برجام آسيب نبيند و از آن طرف تحريم هاي 

تسليحاتي ايران نيز لغو نگردد. 

فلسفه سواد رسانه اي اعاده عدالت است

 ۴ نكته درباره بيانيه تروئيكاي اروپا 
درباره مكانيسم ماشه

آنطور كه گفته شد ما درباره شركت پنس در مراس��م تحليف رئيس جمهور جديد 
اوكراين ترديد داشتيم. به ويژه آنكه تاريخ دقيق مراس��م هنوز اعالم نشده بود. روز 
۱۶ مي  خبر دادند كه اوكراين ۲۰ مي  را به عنوان روز تحليف انتخاب كرده اس��ت. 
سفارتمان در كي يف حسابي غافلگير شده بود، چون فرصتي براي انجام هماهنگي ها 
برنامه هاي افراد و انتخاب هيئتي براي نمايندگي اي��االت متحده نمانده بود. تا آن 
لحظه ترامپ به اين نتيجه رسيده بود كه امكان رفتن پنس وجود ندارد و پمپئو نيز 
به داليل شخصي تصميم گرفته بود كه به اين نشست نرود. اواخر روز ۱۶ مي  اينگونه 
به نظر مي رس��يد كه وزير انرژي مان، ري پري، در صدر هيئت امريكايي بنش��يند. 
اين انتخاب با توجه به مس��ائل مهم حوزه انرژي در اوكراين و اهميت همكاري هاي 
كي يف - واشنگتن در مقابله با استثمار منابع انرژي اروپاي مركزي و شرقي از سوي 
روس��يه، انتخاب موجهي بود. گوردون ساندلند، س��فير اياالت متحده در اروپا، نيز 
سرسختانه تمام سعيش را مي كرد كه به هيئت اعزامي امريكا اضافه شود، اما چون 
دليل قانع كننده اي براي حضور او در مراسم تحليف نبود، من مرتباً نامش را از ليست 

نهايي خط مي زدم، اما سرانجام گويا با سماجت مولواني، به هيئت پيوست. 
اينكه چرا اوكراين اينقدر در برگزاري مراسم تحليف تعجيل كرده است، نامعلوم بود، 
اما مشاهدات ميداني تحليلگران ما در اوكراين نشان مي داد كه حزب پوروشنكو به 
اين نتيجه رسيده اس��ت كه آمادگي دارد خطر انتخابات قوري پارلماني را بپذيرد، 
چون اعتقاد پيدا كرده بودند كه زلنسكي در برآورد كردن انتظارات ناتوان است. البته 
بعداً معلوم شد كه اين جمع بندي، اشتباهي برآمده از خطاي محاسباتي مشاوران 

پوروشنكو بوده و در نهايت به نفع زلنسكي تمام شد. 
در واقع، تحليف زلنسكي در بيستم ماه مي  يك غافلگيري ديگر هم به بار آورد. او در 
پاسخ به بلوف پوروشنكو برنامه انتخابات زودهنگام پارلماني را اعالم كرد. البته هيچ 
تاريخ دقيقي ذكر نشده بود، اما انتظار مي رفت تاريخ رأي گيري در ماه ژوئن باشد. از 
طرف ديگر هر چه بيشتر براي من و بلكه ديگراني چون فوينال هيل، مدير ارشد اروپا 
و روسيه شوراي امنيت ملي، روشن تر مي شد كه ترامپ كاماًل اين روايت جولياني را 
كه دسيسه روسيه در انتخابات امريكا )دقيقاً همان ماجراي ساخته شده در داخل 
امريكا از س��وي رقباي سياس��ي ترامپ( از مجراي اوكراين عملياتي شده است. به 
عبارت ديگر اين بدين معنا بود كه ترامپ پذيرفته بود كه در حقيقت اوكراين مسئول 
اجراي نقشه مسكو براي دخالت در انتخابات امريكا بوده است. با اين حساب روشن 
بود كه قرار نيست به اين زودي ها قدم مثبتي در اوكراين برداريم، اصاًل هم مهم نبود 

كه اين قدم چقدر مي توانست مانع پيشروي روس ها در آنجا شود. 
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ترامپ باور كرده بود روسيه از طريق اوكراين 
در انتخابات امريكا دخالت كرده است

معياري براي راستي آزمايي پايان تحريم هاي تسليحاتي
   تحلیل


