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88498443سرویس  سياسي

چه كسي مزاحم توافق است؟
پشت پرده بازجويي پيام رسان اروپايي در فرانكفورت

وقت�ي امريكايي ه�ا در براب�ر مأم�ور س�ابق 
خودشان حسن نيت ندارند و او را چون دستمال 
يك بارمص�رف پيش چش�م هم�ه بي اعتبار 
مي كنند، چگونه در برابر يك توافق بدون اتكا 
به تضمين از خود پايداري به خرج خواهند داد؟

به گزارش مش��رق، انريكه مورا، معاون سياست 
خارجه اتحاديه اروپا و متخصص جنگ شبكه اي 
ناتو پ��س از بازگش��ت از اي��ران و در ف��رودگاه 
فرانكفورت بازداشت  شده است. اين خبر عجيب 
اولين بار توس��ط اين ديپلم��ات اروپايي در يكي 
از شبكه هاي اجتماعي منتشر ش��د. مورا نوشته 
بود براي ساعاتي توس��ط پليس آلمان دستگير 
و م��دارك او از جمله لپ ت��اپ و تلفن همراهش 
توقيف  ش��ده اس��ت! پس  از اين ماجرا يك مقام 
امنيتي آلمان اعالم كرد س��وءتفاهم پيش  آمده 
و ديپلم��ات اروپايي ب��ه دليل تأخي��ر در پرواز و 
اشكاالت سيستمي در فرودگاه به  اشتباه بازداشت 
 شده است. نشريه امريكايي پوليتيكو نيز در تكميل 
اين سناريو نوشت: مورا به دليل تغيير برنامه هايش 
در تهران مجبور شد چندين بار بليت سفرش را 
عوض كند، همين موضوع احتماالً باعث ارس��ال 
اتوماتيك هش��دار براي پليس مرزي شده است. 
ماجراي دستگيري مقام سياسي اروپايي در آلمان 
وقتي جالب مي ش��ود كه ند پرايس، س��خنگوي 
وزارت خارجه امريكا اعالم مي كند »منتظر است 
اطالعات جديدي از انريكه مورا پيرامون پرونده 
هسته اي و مذاكراتش با ايران بگيرد.« مورا پيش 
از سفر به تهران اعالم كرده بود براي باز كردن قفل 

مذاكرات عازم ايران است. 
   فراتر از خطاي سيستمي

به نظر مي رسد توقيف يكي از عالي ترين مقامات 

سياسي اتحاديه اروپا فراتر از يك خطاي سيستمي 
در گيت كنترل پرواز باشد. مورا پس از بازداشت 
نزديك ۴۰دقيق��ه در اتاق پليس مورد پرس��ش 
و پاس��خ قرار گرفت��ه و تلفن هم��راه و لپ تاپ او 
ضبط  شده اس��ت. اين اقدام با توجه به مصونيت 
ديپلماتيك و قوانين ترانزيتي در اروپا و نيز ارائه 
اوراق هويتي از جمله پاسپورت و برگ مأموريت 
در گي��ت ورودي ماجرا را عجي��ب و فراتر از يك 

اشتباه ساده مي نمايد. 
بازداشت مأمور سابق ناتو در جنگ بالكان اقدامي 
از پي��ش برنامه ريزي ش��ده در جهت دسترس��ي 
به يادداش��ت ها و نيز تخليه اطالعات��ي او هنگام 
بازگشت به اروپا بوده است. در داستان بازداشت 
انريكه م��ورا در اروپ��ا ردپاي دو س��ازمان بدنام 
موساد و سيا به  وضوح ديده مي شود. كشور آلمان 
از س��ال ها قبل به گ��ذرگاه اطالعات��ي و امنيتي 

سازمان هاي جاسوسي معروف بوده است. 
ميزان نفوذ مأموران موس��اد و سيا در اين كشور 
اروپايي به حدي اس��ت كه پليس ف��درال آلمان 
و نيز سرويس امنيت آن كش��ور هيچ اشرافي بر 
عملكرد عناصر خارجي نداش��ته و تنها در سطح 
چك و كنترل عمل مي كنند. اين مس��ئله باعث 
شده است اغلب كشورهاي اروپايي به جزيره اي 
مطمئن براي تردد سرويس هاي اطالعاتي امريكا 
و رژيم صهيونيستي بدل ش��وند. به  عنوان نمونه 
كش��ور دانمارك پاي��گاه چند گروه تروريس��ت 
مس��لح عليه جمهوري اس��المي ايران اس��ت. با 
وجود تذكرهاي متعدد ديپلماتيك به كپنهاگ، 
دانماركي ها هيچ اختيار عملي در برخورد با اين 
باندهاي جنايتكار نداشته اند، زيرا آنها در زير چتر 

امنيتي موساد و سيا قرار دارند. 

بازداشت انريكه مورا و نيز تخليه اطالعاتي او در 
فرودگاه آلمان چند نكته قابل  تأمل و مهم دارد:

۱- انريكه مورا پيش از سفر به تهران اعالم كرده 
بود به دنبال »بن بست شكني« در مذاكرات وين و 
اميدوار به حصول توافق ميان غرب و ايران است. 
بازداشت پيام رسان اروپايي در فرانكفورت نشان 
داد تفاوت ديدگاه اساسي ميان اروپا و امريكا در 
ماجراي برجام وج��ود دارد. در حالي  كه جوزف 
بورل، رئيس مورا در بروكس��ل اعالم كرده بود به 
چشم انداز مذاكرات اميدوار است، جنيفر ساكي، 
سخنگوي كاخ سفيد در اظهارنظري با ۱۸۰درجه 
اختالف با همتاي اروپايي خود اعالم كرد برداشتن 
همه تحريم ها شامل ش��روط غيرهسته اي بوده 
است و امريكا زير بار آن نخواهد رفت. در شرايطي 
امريكايي ها برداشتن همه تحريم ها و انتفاع ايران 
از برجام را غيرهسته اي خوانده اند كه تهران چيزي 
فراتر از بازگشت همه طرف ها به توافق سال۲۰۱۵ 

از غرب طلب نكرده است!
۲- انريكه م��ورا متخصص جنگ ش��بكه اي ناتو 
در تج��اوز امريكايي ها در بالكان اس��ت، يكي از 
مهم ترين رس��اله هاي امنيتي مرب��وط به جنگ 
در يوگس��الوي توس��ط اين ديپلمات اروپايي به 
نگارش درآمده و تدريس مي شود. برخورد عجيب 
واشنگتن با مورا نشانه اي از چهره واقعي آن كشور 
در خ��ود دارد. وقتي امريكايي ه��ا در برابر مأمور 
سابق خودشان حسن نيت نداشته اند و او را چون 
دستمال يك بارمصرف پيش چشم همه بي اعتبار 
مي كنند، چگونه در برابر يك توافق بدون اتكا به 

تضمين از خود پايداري به خرج خواهند داد؟
۳- بازداشت ديپلمات كهنه كار اسپانيايي توسط 
امريكايي ها در آلمان بيانگر آن ب��ود كه اروپا در 

اجراي تعهدات از خود، هيچ اختيار عملي ندارد، 
تمديد بن��د ۱۲۴۵ قانون دفاع ملي س��ال مالي 
۲۰۱۲ با هدف تحريم نفتي جمهوري اس��المي 
ايران از سوي بايدن ش��اهدي بر اين ماجراست. 
رئيس جمهور امريكا پ��س از تمديد تحريم نفتي 
ايران اعالم كرد خروج اي��ران از بازار انرژي اثري 
بر قيمت هاي جهاني نخواهد گذاشت، اين اقدام 
واشنگتن بيانگر ادامه سياست هاي ترامپي از سوي 
طرف امريكايي اس��ت. دور جديد از تحريم هاي 
نمايش��ي بيش از آنك��ه برطرف ايران��ي اثرگذار 
باش��د، براي طرف اروپايي گران تمام  شده است، 
واشنگتن در نمايش بازداشت مورا نقش مزاحم 

در رسيدن به توافق را عيان كرد. 
۴- اروپ��ا تمايل داش��ت با ابتكار عم��ل فردي و 
يك جانب��ه خروج��ي مذاك��رات وي��ن را به نفع 
خود جه��ت دهد، عملي��ات مش��ترك امريكا و 
رژيم صهيونيستي در بازداشت ديپلمات كاركشته 
اروپايي، مأموريت او در تهران را ناكام گذاش��ت. 
تمديد تحريم نفتي و فهرست جديدي از ليست 
تحريم شهروندان ايراني بيش از آنكه براي تهران 
داراي اهميت باشد، پيغامي براي اروپايي ها دارد 
كه هر توافقي بدون اجازه امريكا بي اعتبار است! به 
اعتقاد برخي مفسران سياسي شكاف اروپا و امريكا 

به  سرعت سر باز خواهد كرد. 
۵- بازداش��ت انريكه مورا در آلمان، نش��انه هاي 
مهمي از شكست طرف غربي و موفقيت تيم ايراني 
در روند مذاكرات وين اس��ت. طرف ايراني حاضر 
نيس��ت به امريكايي ها ارزش افزوده دهد و تفاهم 
بدون لغ��و تحريم ها و انتفاع از آن بي معناس��ت. 
روايت  شده اس��ت اروپا خواس��ته هاي تهران را 
منطقي دانسته و آن را بخش��ي از اجراي برجام 
مي داند. بازداش��ت مقام اروپايي و اجرا و تمديد 
بخش ديگري از تحريم ها تبلور »منطق امريكايي« 
در مذاك��رات و زورگويي به همه طرف هاس��ت. 
جمهوري اسالمي ايران پاسخ به اين زياده خواهي 
را در منطقه و پشت ميز مذاكره به  خوبي به حريف 

داده است. 
سفر بدون دستاورد انريكه مورا به تهران عالوه بر 
نمايش چهره واقعي از منطق ديپلماسي امريكا در 
خود تجربه اي مهم براي وزارت امور خارجه دارد. 
مأموران گسيل شده از جانب كشورهاي غربي يا 
مانند مورا توس��ط امريكايي ها تخليه اطالعاتي 
مي شوند يا چون مأموران آژانس جاسوسي كرده و 
اطالعات سايت هاي كشور را روي ميز موساد و سيا 
مي گذارند، انداختن فرش قرمز زير پاي اروپايي ها 
در اين مرحله حساس از مذاكرات تنها بهانه جويي 

طرف غربي را افزايش مي دهد. 
برخورد جمهوري اسالمي ايران با دولت هاي غربي 
تابعي از نظر امام)ره( در ماجراي مك فارلين است، 
تهران نه پيشنهادهاي رنگين دشمن را باور دارد 
و نه زير بار تفاهمي مي رود كه منافع آن را تأمين 
نكند. فرجام پرونده برجام وابسته به تصميم طرف 
امريكايي است؛ بازگشت به س��ال ۲۰۱۵ بدون 
بهانه و تعارف ديپلماتيك! تهران براي رسيدن به 
اهداف خود عجله اي ندارد، اين واشنگتن است كه 
براي خروج آخرين سربازش هر ثانيه ارزش هزار 

ساعت را دارد.

حقيقت عريان، ايستاده بر ستيغ تاريخ
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
به بهانه شهادت خبرنگار شبكه الجزيره 
توس��ط رژيم صهيونيس��تي، ش��بكه به 
اصطالح روش��نفكر وطني را مورد نقد قرار داده و نوشته اس��ت: اين روزها 
جماعتي حتي براي حرف هاي انساني و بشردوس��تانه زدن هم دچار نوعي 
دسته بندي نژادپرستانه هستند، مثالً براي هفت سال قتل عام كودكان يمني 
كه در تحريم غذا و دارو جان مي دهند و دائم بمب برسرشان است، يك پست 
ناقابل اينس��تاگرامي هم نمي گذارند اما براي تصاوير برساخته از قربانيان به 
ظاهر غيرنظامي اوكرايني، از همان نخستين دقايق، يقه مي درند و وا انسانا سر 
مي دهند. اين نگاه كه در شكل غربي اش رسماً اعالم مي كند خون فرد اروپايي 
و چشم رنگي، رنگين تر ازديگر قربانيان جنگ در خاورميانه است، در شكل 
وطني اش هم داعيه ضدجنگ دارد ولي در عمل اين مفهوم را القا مي كند كه 

در موضوع جنگ »همه انسان ها برابرند اما اروپايي ها برابرترند!« 
نويسنده سپس به شهادت ش��يرين ابوعاقله، خبرنگار شبكه الجزيره توسط 
صهيونيست ها اشاره كرده و نوشته اس��ت: اين واقعه كه شك و شبهه اي در 
جنايت بار بودن آن نيست اما باعث نش��د طبقه شبه روشنفكر بيش فعال در 
فضاي مجازي ايران حتي عكسي از او منتشر كند، يعني اين جماعت همپاي 
الگوهاي سلطه جهاني، هيچ واكنشي از خود نشان ندادند. با فاصله يك روز وقتي 
مستندات تازه منتشر و مشخص شد، اين جنايت آشكارا تمام قوانين بين المللي 
را زيرپا گذاشته، بيش از ۲۵۰نهاد رسمي بين المللي از جمله شوراي امنيت 
سازمان ملل و... آن را محكوم كردند، حتي شبكه سعودي ايران اينترنشنال 
هم نس��بت به آن واكنش نش��ان داد، ولي از اين حضرات صدايي برنيامد كه 
نيامد! آدم با خودش فكر مي كند دست اين جماعت زير كدام ساطور است كه 
وجدانشان دائم از بيراهه مي رود، مبادا با حقيقت روبه رو شود؟! گويي غافلند 
از اينكه حقيقت در ستيغ تاريخ و زمان آنچنان عريان ايستاده كه كتمان آن 

ناديده گيري تمام ادعاهاي مردم فريب و به ظاهر انسان دوستانه است. 
........................................................................................................................

 مسير سربلندي دولت
در طرح اصالح اقتصادي

روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود با فهرست 
چند طرح اقتصادي ناموفق از جمله ارز ترجيحي، 
افزايش نابهنگام قيمت بنزين در دولت گذشته و 
برخي نارسايي ها در اجراي هدفمندي يارانه ها به تصميم اخير دولت در 
مردمي سازي توزيع عادالنه يارانه ها اشاره كرده و نوشته است: حال  كه 
دولت سيزدهم تصميم به حذف ترجيحي كاالهاي اساسي گرفته است 
و قصد دارد در روش پرداخت يارانه تغييراتي به وجود آورد، بهتر است 
از تجربه هاي گذشته درس بگيرد و به سرنوشت تصميمات اقتصادي 

نگاه كند تا بتواند طرح خود را با كمترين آسيب و خطا اجرا كند. 
هر چند دولت مي گويد، قصد دارد اين ياران��ه ارزي را به جاي واردكننده به  
صورت ريالي به مصرف كننده بدهد اما پرداخت همين يارانه موجب افزايش 
پايه پولي و تورم مي شود. از سوي ديگر، در دو، سه سال اخير، هزينه خدمات 
و كاالها در كشور روند صعودي داش��ته تا جايي كه سرعت تغيير قيمت ها 
در مقطعي روزانه هم ش��ده بود، بنابراين آزادسازي يك دفعه قيمت ها، تنها 
بارگذاري مش��كالت روي دوش مردم اس��ت. هر چند بايد همه رسانه ها و 
نخبگان اقتصادي دولت را در انجام اصالحات اقتصادي ياري كنند اما توصيه 
به دولت براي عبرت گرفتن از گذشته و همچنين هشدار و نقد نسبت  به اجراي 
درست و كارشناسي شده تصميم نيز امري ضروري است تا هم دولت در اين 
مأموريت سربلند شود و هم مردم بيش از اين آسيب نبينند چراكه امروز ديگر 
فرصت آزمون و خطا نيست و بايد به فكر راه حل هاي اساسي براي ارتقا، رشد و 
توسعه كشور باشيم، همچنان  كه اين دولت نيز در بودجه۱۴۰۱ رشد اقتصادي 
۸درصدي را هدفگذاري كرده است. اگر امروز نقدها گفته نشد، بعد از چند 
ماه يا چند سال انتقاد كردند مانند همين ماجراي »ارز ۴هزارو۲۰۰توماني« 

كاري بيهوده و عبث و همراه با خسارت است. 
........................................................................................................................

 هرم كنكور، پله منفعت گرايي
يا تمدن سازي؟

مديرمسئول روزنامه همشهري در 
يادداشتي با عنوان »هرم كنكور، پله 
منفعت گرايي يا تمدن سازي؟« نوشته است: مطالبه مقام معظم رهبري 
از دولت مبني بر اينكه كاري كنيد كه نفرات اول كنكور معلم ها باشند، 
به مثابه آرماني است كه سال ها ذهن نخبگان را به خود مشغول كرده 
اس��ت. در اين نقطه آرماني بعضاً از ژاپن يا س��وئد درباره شأن و رتبه 
معلمان در بين طبقات اجتماعي با حسرت ياد مي شود. طبيعتاً معلمي 
مسير سرعت بخشيدن به رشد و كمال  است و اين امر مهم ترين عنصر 

تشكيل دهنده شخصيت معلم در جامعه ماست. 
از سوي ديگر، مدعاي تمدن سازي بدون غلبه معلمان فرهيخته و نخبه ناممكن 
است. امروز هرم كنكور دست پزشك هاست و رقابت براي قله هرم باعث شده 
ايراِن بعد از انقالب به  سرعت قطب پزشكي غرب آسيا شود و حقيقتاً در حوزه 
پزشكي در ايران انقالب شده است. آيا ش��يفت اين هرم به معلمي امكانپذير 
اس��ت؟ ش��ايد مهم ترين عاملي كه اين مه��م را از ذه��ن دور مي كند، همان 
عيال واري است و دولت ها هم مي گويند يك س��وم بودجه كشور را آموزش و 
پرورش مي بلعد و خود را مبرا از تعهد مضاعف مي دانند. ورود به عرصه معلمي 
ارزشمند است اما راه سختي است. ارزش��مندبودن و سختي هاي آن  را چطور 
مي شود باهم جمع كرد كه شأن پيامبري نيز محفوظ بماند؟ نويسنده با فهرست 
كردن هفت پيشنهاد از جمله پاسداري از ش��أن و شخصيت معلم در جامعه، 
ايجاد زمينه هاي انگيزشي مانند حقوق مكفي، ارتقای مقطع تحصيلي معلمان 
در سطوح مختلف، توجه به شرايط هوشي و روحي معلمان در هنگام جذب، 
نهادينه كردن وضعيت مسكن فرهنگيان، اعطاي وام خريد خودرو و برگزاری 
جشنواره هاي كشوري و استاني براي شناساندن معلمان برگزيده و شاخص ياد 
شده، تأكيد كرده اس��ت: بايد كيفيت معلمي را از وضع موجود نجات داد. بايد 
خروجي هرم كنكور از نگاه مردم، انسان س��ازي و كمال گرايي باشد. منفعت 

عمومي، تمدني و ملي در اين هرم بايد جايگزين منفعت فردي شود. 
........................................................................................................................

پيروز جنگ اوكراين، امريكا يا روسيه؟
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به جنگ 
اوكراين و سرنوشت آن اشاره كرده و نوشته است: 
برخالف آنچه جبهه غرب در آغاز جنگ مي گفتند، 
طوالني شدن جنگ اوكراين، به نفع غرب هم نيست. آنها اين طور القا مي كردند 
كه روس��يه به دنبال فيصله دادن اين جنگ در كمترين زمان ممكن است و 
طوالني ش��دن آن، به نفع غرب و به ضرر روس هاس��ت، اما گويا اين تحليل، 

»دقيق« نبوده و غربي ها نيز از طوالني شدن اين جنگ، دل  خوشي ندارند. 
امريكا اين جنگ را »فرصتي تكرارنشدني و بي نظير« براي مهار يكي از 
قدرتمندترين رقباي خود مي بيند و معتقد است، در صورت پيروزي در 
اين جنگ، مي شود چين، ديگر رقيب قدرتمند را هم مهار كرد  و بازگشت 
به دوران جهان تك قطبي! ضمن اينكه مي تواند انش��قاقي را كه  ترامپ 
بين متحدان امريكا به وج��ود آورده  ترميم كرد و پُ��ِز، كمك به متحد را 
داد و... روسيه نيز معتقد است، نتيجه گسترش ناتو به سمت مرزهايش 
تفاوتي با شكست در جنگ اوكراين ندارد و اين جنگ فرصتي است براي 
شكستن نظم تََرك برداش��ته غرب و بازگشت روس��يه به دوران قبل از 
فروپاشي ش��وروي و تعريف نظمي جديد و... در اين بين، بسياري از اين 
كشورهاي اروپايي از جمله اوكراين نيز صرفاً گوشت هاي قرباني هستند 
و به  دليل وابستگي سياسي كه به امريكا دارند، نه راه پيش دارند و نه راه 
پس... بنابراين ما فكر مي كنيم، محتمل ترين س��ناريو، ادامه اين جنگ 
دست كم تا پايان سال ميالدي جاري باشد، مگر اينكه در اين بين اتفاقي 

پيش بيني نشده رخ داده و تحوالت را به سمتي ديگر پيش ببرد.

نماينده مردم تنكابن در مجلس:

 دولت سيزدهم از دولت گذشته 
خزانه مقروض و بی اعتمادی به ارث برده است 
تحقق دولت اسالمي در گام دوم انقالب 
براي رسيدن به تمدن اسالمی كه مورد 
تأكيد رهبر معظم انقالب است، نيازمند 

بهبود حكمراني است. 
به گ��زارش ف��ارس، سيدش��مس الدين 
حسيني، نماينده مردم تنكابن در مجلس 
ش��وراي اس��المي در نشس��ت علني روز 
گذشته مجلس طي نطق ميان دستور خود اظهار داشت: دومين سال 
كار مجلس رو به اتمام اس��ت، تصويب قوانيني چون قانون راهبردي 
تحريم ها، توليد مسكن و قانون تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كار از 
اقدامات مهم و مؤثر مجلس بوده است. وي افزود: تحقق دولت اسالمي 
در گام دوم انقالب براي نيل به تمدن اس��المي ك��ه مورد تأكيد رهبر 
معظم انقالب است، نيازمند بهبود حكمراني است. از ضروريات بهبود 
حكمراني، تحكيم كاركرد و جايگاه مجلس در چارچوب قانون اساسي 
و فرمايش امام راحل)ره( مبني بر مجلس در رأس امور است. اميدوارم 
تحكيم جايگاه مجلس در سال س��وم به عنوان هدف راهبردي دنبال 
شود. حسيني ادامه داد: فشارهاي اقتصادي از جمله دشواري معيشت 
براي اقشار كم درآمد به عنوان حقيقت تلخ، همچنان حل نشده مانده 
است. وي تأكيد كرد: حل مشكالت اقتصادي در گرو اصالحات نهادي 

و ساختاري در كنار اصالحات سياستي و اجرايي است. 
نماينده مردم تنكابن در مجلس گفت: دولت سيزدهم در شرايطي ناگزير 
از اصالحات نظام بودجه ريزي، ارزي، حمايت اجتماعي و نظاير آن شده 
است كه خزانه مقروض، نقدينگي افسارگسيخته، بيكاري و مهم تر از همه 
بي اعتمادي به سياستگذاري و سياستگذاران را به ارث برده و بايد آن را 
ترميم كند. حسيني در ادامه خطاب به رئيس جمهور بيان داشت: هدف از 
اصالحات امور بايد براي مردم و به وسيله و حمايت مردم باشد، اصالحات 
نهادي و س��اختاري نيازمند حمايت مردم اس��ت. وي در باب اصالحات 
اقتصادي تأكيد كرد: در كنار مالحظات فني و مديريت يكپارچه اقتصادي 

بايد همواره به همراهي و تعادل بودجه خانوار تأكيد داشته باشيد. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:

 در قبال اشكاالت حقوقي برجام
سكوت يا همراهي مي شد

برجام داراي اشكاالت حقوقي مختلف به 
ويژه در حوزه تضمين ه�ا بود و مجلس 
نهم در مقابل اين پديده يا سكوت كرد يا 

همراهي. 
به گزارش فارس، محمود عباس زاده  مشكيني، 
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي 
اسالمي در نشست علني روز گذشته مجلس 
طي نطق ميان دستور خود اظهار داشت: در تاريخ هر ملتي اتفاقاتي مي افتد 
كه آثار و تبعات آن در طوالن��ي مدت مي ماند، در تاريخ مجلس ش��وراي 
اسالمي بعد از انقالب اسالمي دو اتفاق افتاده است كه آثار آن در تاريخ كشور 
مانده است. وي ادامه داد: اولين اتفاق در مجلس اول و در بيانيه الجزاير اتفاق 
افتاد كه در زمان دولت موسوي انجام گرفت و مجلس در مقابل اين پديده 
سكوت يا همراهي كرد و به استناد اين پديده ده ها سال اموال ملت ايران در 

دادگاه الهه به نفع امريكايي ها و اروپايي ها مصادره مي شد. 
نماينده مردم مشگين ش��هر در مجلس در تش��ريح دومين پديده در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: اتفاق مهم ديگر، برجام بود كه با اشكاالت 
حقوقي مختلف به ويژه در حوزه تضمين ها اتفاق افتاد و مجلس نهم در 

مقابل اين پديده يا سكوت كرد يا همراهي. 
عباس زاده مشكينی تصريح كرد: گويا سومين اتفاق در مجلس انقالبي 
در حال رقم خوردن اس��ت، االن در مذاكرات وين بايد مشخص كنيم 
كه استراتژي كشور در مورد برجام چيست، تحريم ها بايد لغو يا تثبيت 
يا اصالح ش��ود. وي افزود: مجلس نبايد از تحوالت مهم كش��ور عقب 
بماند، مجلس بايد امروز روند قانونگ��ذاري و كار پارلماني در خصوص 
اين موضوع را ادامه دهد، در واقع مجل��س بايد كار خوبي را كه در آذر 
۱۳99 با تصويب قانون راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع 
ملي تصويب ش��د، ادامه دهد. نماينده مردم مشگين شهر در مجلس 
بيان داشت: امروز مجلس بايد نظارت، پيگيري و با مواضع فعال تعيين 
تكليف كند؛ اتفاقي كه در دولت روحاني افتاد و امريكا يك طرفه از برجام 

خارج شد، بهترين فرصت براي خارج شدن ايران از برجام بود. 
عباس زاده مشكينی عنوان كرد: امروز مجلس بايد با كار فعال و كنش 
فعاالنه و در ادامه فرآيند عزتمندانه كشور قدم بردارد و اين گفت وگوها 
براي تعيين تكليف برجام را به اصالح برجام تبديل كند. اگر اين مجلس 
اين كار را نكند، فعاليت و كاركرد و عملكرد مجلس در رديف مجالس 

يكم و نهم قرار خواهد گرفت و اين شايسته مجلس انقالبي نيست. 
........................................................................................................................

كارشناس مسائل غرب آسيا عنوان كرد

 اوپك گازي ايران، قطر و روسيه
برای تنظيم بازار

مناسبات ديپلماسي اقتصادي ميان دو 
كشور ايران و قطر بايد توسعه يابد، آن 
هم در شرايطي كه ايران، قطر و روسيه 
ب�راي تنظيم ب�ازار گاز و س�اماندهي 
س�هميه ها، سازماني ش�بيه اوپك در 

حوزه گازي تشكيل داده اند. 
سيدهادي سيدافقهي، كارشناس مسائل 
منطقه در گفت وگو باايرنا، با اشاره به سفر امير قطر به تهران و افزايش 
مناسبات ديپلماسي اقتصادي ميان دو كشور گفت: ايران، قطر و روسيه 
براي تنظيم بازار گاز و ساماندهي سهميه ها، تعيين نرخ ها و هماهنگي 
كشورهايي كه از اين انرژي برخوردار هستند، سازماني شبيه اوپك در 
حوزه گازي يا سازمان صادركنندگان گاز به جهان تشكيل داده اند. اين 
سازمان توانست به س��اماندهي بازار گاز و نياز به اين انرژي پاك و در 
دسترس در مقايسه با نفت كمك كند. در سازمان اوپك نفتي مشكالت 
عديده اي به ويژه دخالت هاي امريكا در تعيين نرخ نفت وجود داشت، 
ولي در س��ازمان اوپك گازي كارها روان تر است. وي با اشاره به جنگ 
اوكراين اظهار داشت: مسئله ساماندهي صادرات گاز با بحراني كه در 
اوكراين بين مسكو و كي يف به وجود آمده و صادرات گاز به اروپا مختل 
شده و اروپاييان نگاه خود را به كش��ورهاي صادركننده گاز در منطقه 

غرب آسيا معطوف كرده اند، بسيار مهم است. 
سيدافقهي ادامه داد: امريكايي ها تماس هايي را در اين زمينه براي اعمال فشار بر 
برخي كشورهاي صادركننده حاشيه خليج فارس داشته اند تا بتوانند به نحوي 
خط لوله فوري و اضطراري از قطر براي اروپا از طريق تركيه داشته باشند و اين 
موضوع در طرح امريكا و رژيم صهيونيستي در زمان بحران سوريه بود تا روسيه 
را تحت فشار قرار دهند، اما موفق نشدند. اين كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا 
تأكيد كرد: مسئله گاز بسيار مهم است و ايران و قطر بايد هماهنگي، تفاهمات 
و برنامه مدوني داشته باشند. وي با بيان اينكه سفر امير قطر به تهران، محدود 
به مسئله گاز نش��د، گفت: ايران و قطر در زمينه هاي مختلفي مانند مبادالت 
بازرگاني، مسائل دريايي، مس��ئله انرژي و مسئله مسابقات جام جهاني كه در 

آينده برگزار مي شود، گفت وگوهايي انجام دادند.

»موض�وع تحري�م س�پاه پاس�داران بحث�ي 
حاش�يه اي است و بر س�ر پنج تا ش�ش مورد 
در مذاك�رات وي�ن هن�وز اخت�الف باق�ي 
 اس�ت« جمله اي كه ط�ی هفته اخي�ر محمود 
عباس زاده مشكينی، س�خنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس درباره 
پيش�نهاد جوزپ بورل مبني بر خارج ش�دن 
س�پاه از ليس�ت FTO و باق�ي ماندن س�اير 
بخش هاي اين س�ازمان در اين فهرست گفت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چندي پيش 
جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در مصاحبه اي با روزنامه فايننشال تايمز گفته بود 
در حال بررسي سناريويي است كه بر اساس آن نام 
سپاه پاسداران از فهرست سازمان هاي تروريستي 
اي��االت متحده خارج مي ش��ود، با وج��ود اين اما 
تحريم ها عليه بخش هاي اقتصادي و امنيتي اين 

سازمان همچنان باقي خواهد ماند. 
  تضييع دامنه حقوق ملت  توسط امريكا

 بنا به گفته مقام��ات وزارت خارجه كش��ورمان 
آزادس��ازي ام��وال بلوكه ش��ده اي��ران در امريكا 
يكي از اين پنج تا ش��ش مورد اس��ت كه به يكي 
از محورهاي اصل��ي رايزني ه��اي مقامات دولت 
امريكا با قانونگذاران اين كش��ور و حتي مقامات 
رژيم صهيونيس��تي و همچني��ن هيئت ه��اي 
مذاكره كننده ايران و امريكا در وين تبديل ش��ده 
است. دارايي هاي ايران نخستين بار پس از انقالب 
اس��المي و از س��وي جيمي كارتر، رئيس جمهور 
سابق امريكا در تاريخ ۲۲ آبان ۱۳۵۸ بلوكه شد كه 
در واقع كارتر با اين تصميم خود و با اعالم وضعيت 
فوق العاده در روابط تهران و واش��نگتن ُمهري بر 
ممنوعيت خريد نفت ايران و مسدود كردن اموال 
دولت كشورمان، سازمان ها و شركت هاي ايراني زد 
كه در خاك امريكا يا حساب بانك هاي امريكايي 

سرمايه گذاري كرده بودند، هر چند مدتي بعد با 
وساطت الجزاير، تهران و واشنگتن بر سر بازگشت 
د ارايي ايران از سوي امريكا به توافق رسيد ند  اما با 
بروز اختالفات حقوقي پرونده اموال بلوكه ش��ده 

ايران براي حل به د يوان د اوري الهه ارجاع شد. 
دولت امريكا در الجزاير متعهد  شد ه بود تمامی 
د ارايي ها و اموال مسد ود شد ه ايران را آزاد  كند 
 اما اين اتف��اق هرگز روي ن��د اد .  تصميم كارتر 
و  عمل نكردن دولت امريكا به وع��ده اي كه در 
الجزاير داده بود، خاتمه اي ب��ود به پايان روابط 
ديپلماتيك ايران و امريكا كه تقريباً ۱۱ميليارد 
دالر ايران را در آن س��ال نزد واشنگتن منجمد 
كرد تا س��ال هاي بعد نيز پ��س از خروج امريكا 
از توافقنامه برجام كشورهاي ديگر نيز اقدام به 

انجماد اموال ايران كنند. 
   بالتكليف�ي 100ميلي�ارد دالر ام�وال 

بلوكه شده
مجموع اموال بلوكه شده ايران در خارج از كشور 
۱۰۰ميليارد دالر است كه از اين مقدار چيزي بالغ 
بر ۴۴ميليارد دالر در هشت كشور بلوكه شده است. 
بنا به آخرين آمار ۸ميليارد در عراق، ۳ميليارد دالر 
در ژاپن، 7ميليارد دالر در كره جنوبي و ۲۲ميليارد 

در چين دارايي هاي ايران به جز اموالي هستند كه 
در بانك هاي امريكا بلوكه شده است. 

تقريباً يك ميليارد و 97۳ميلي��ون دالر دارايي ايران 
در اي��االت متحده بلوكه ش��ده  و بر اس��اس گزارش 
سرويس تحقيقات كنگره اين كشور، عالوه بر پول هاي 
تحريم شده در حس��اب هاي بانكي خارجي، دارايي 
بلوكه شده ايران شامل امالك و مستغالت نيز مي شود. 
در واقع از اين ۱۰۰ميليارد دالر ح��دود ۵۶ميليارد 
دالر به صورت امالك تسخير ش��ده كه از اين مقدار 
۵۰ميليون دالر ملك و امالك متعلق به مردم ايران 
در اياالت متحده امريكا با احتساب اجاره انباشته آنها 
بلوكه شده است. آسمانخراش بنياد علوي در منهتن 
نيويورك به ارزش ۵ميلي��ون دالر و ده ها ملك ديگر 

تنها بخشي از اين امالك تسخيرشده هستند. 
مدت ها پيش يكي از مطبوعات داخلي با انتش��ار 
فهرست كش��ورهايي كه بدهي سنگيني به ايران 
دارند، تخمين زده بود ك��ه چين ۲۲ميليارد دالر 
بدهي به ايران دارد ك��ه بخش بزرگ اين طلب ها 

بابت فروش و انتقال نفت است. 
در ميانه دهه۱۳۸۰ و از سال۱۳۸۶ به بعد، ذخاير 
ارزي ايران در ديگر كش��ورها كه در بانك هاي 
مختلف دنيا خصوصاً اروپايي به اش��كال نقدي 

يا اوراق دالري يا س��هام س��رمايه گذاري شده 
بود و اين پول ها با خطر احتمال بلوكه شدن آن 
در صورت شكايت برخي كش��ورهاي اروپايي و 
امريكايي مواجه بودند، به بانك هاي چيني منتقل 
شدند. مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترك 
ايران و چين در تأييد اين موضوع گفته اس��ت: 
»۲۲ميليارد دالري كه مي گوين��د ما در چين 
داريم، همان ذخاير ارزي ما در كشورهاي غربي 
است كه به چين منتقل شده است، بنابراين چين 
به ما بدهكار نيست و آنها پول خريد نفت از ايران 

را بلوكه نكرده اند.«
كره جنوبي ني��ز همانطور كه گفته ش��د از ديگر 
كش��ورهايي اس��ت كه اموال ايران را كه بيش��تر 
از محل فروش نفت اس��ت، به عل��ت تحريم هاي 
امريكا بلوكه كرده اس��ت. با وجود آمار رس��مي 
طلب 7ميليارد دالري اي��ران از كره جنوبي، اتاق 
بازرگاني ايران و كره جنوبي اع��الم كرده چيزي 
بين ۶ تا 9ميليارد دالر پول ايران در كره آزاد نشده 
 اس��ت، اما آن رقمي كه اتاق روي آن تأكيد دارد،

 ۸/۵ميليارد دالر است. 
تنها ۱۶ميليون دالر از محل پول هاي بلوكه شده 
در بانك هاي سئول براي پرداخت سهم مشاركت 
و حق عضويت دولت ايران در سازمان ملل متحد 
آزاد شد، با اين همه اما همزماني سفر انريكه مورا، 
معاون مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
و امير قطر به تهران نش��ان مي ده��د طرف هاي 
مذاكره عزم جدي براي حل مسائل باقي مانده از 
جمله آزادسازي منابع مالي ايران در مذاكرات لغو 
تحريم هاي ايران دارند؛ اموالي از جيب ملت ايران 
در بانك هاي امريكا و س��اير كشورها كه مي تواند 
همزمان با اجراي طرح اص��الح نظام اقتصادي و 
مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها در بهبود 

روند فعلي اقتصادي كشور مؤثر باشد.

»تحريم سپاه« مشتي از خروار حقوق تضييع شده ملت توسط امريكاست

راهزني ادامه دار اياالت متحده از جيب ملت ايران
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