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اخبار
فرمانده سپاه :بار انقالب
در بعد خارجی به دوش
سردار سلیمانی است

«ترامپ» مدعی شد
کنار مردم ایران است!

دونالد ترامپ در مراســم موســوم به مراســم
«سالیانه صبحانه دعای ملی» ایران ،ونزوئال،
کوبــا و کــره شــمالی را «رژیمهای ســرکوبگر»
خوانــد .به گــزارش فــارس ،رئیسجمهوری
امریکا مدعی شد« :ما میدانیم که میلیونها
نفر در ایران ،کوبا ،ونزوئال ،کره شــمالی و دیگر
کشــورها از رژیمهای ســرکوبگر و بیرحم رنج
میبرند ».دونالــد ترامپ گفت که «امریکا در
کنارهمهافرادیاستکهازسرکوبگریوتحت
تعقیبقرارگرفتنمذهبیرنجمیبرند».

رئیس کارگروه ایران در سیاست خارجی اروپا:

بروکسل برای حفظ برجام «مقررات مقابلهای» خود را احیا میکند

عراقچی :اول برجام را به یک تجربه موفق تبدیل کنید؛ سپس درخصوص دیگر مسائل بحث میکنیم

مقامهــای اروپایــی در شــرایطی بــرای مواجهــه بــا
تصمیم احتمالی واشنگتن مبنی بر خروج از توافق
هســتهای دســت بــه کار شــدهاند کــه ســیدعباس
عراقچی ،معاون سیاسی وزارت خارجه ایران اجرای
موفقیــت آمیــز برجام را عامــل مؤثری بــرای تداوم
گفتوگوهای ایران و اروپا در ســایر مســائل اختالفی
دانسته است .دونالد ترامپ در خالل امضای فرمان
تعلیقتحریمهایهستهایایرانتهدیدکردچنانچه
برجاممطابقبانظرامریکاتغییرنکند،اودیگرپایبند
تعهدات هســتهای کشــورش نخواهد بود .تهدیدی
کــه مقامهــای اروپایی را بر آن داشــته تــا روشهایی
را بــرای کاســتن از تبعــات تحریمهــای امریکا علیه
شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند ،جستوجو
کنند .چنانکه یک مقام ارشد اروپایی برای مواجهه با
توقف اجرای برجام از سوی امریکا اعالم کرده است
«اتحادیه اروپا ممکن است در صورت خروج امریکا
از برجــام مقرراتــی را که ســال  ۱۹۹۶برای محافظت
از شرکتهایش در برابر تحریمهای واشنگتن وضع
کرده بــود مجدداً احیا کنــد ».دنیس چایبی ،رئیس
کارگروه ایران در ســرویس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا که در همایشــی در اروپا سخن میگفت ،در این
رابطه افزود« :یکی از گزینههای پیش روی بروکســل
احیای «مقررات مسدودســاز» (مقررات مقابلهای)
در برابر تحریمهای امریکا خواهد بود .چایبی ضمن
اشاره به اینکه اروپا در حال بررسی برخی گزینههای
احتمالی اســت ،انجــام این کار را بــه لحاظ حقوقی
چنــدان پیچیــده ندانســت ،زیرا بــه بــاور او ابزارهای
حقوقی برای آن موجود هستند.
مقررات مقابلهای که نخســتین بار در سال ۱۹۹۶
برای محافظت از کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا در
برابــر اجبار بــه تبعیــت از تحریمهــای امریکا علیه
ایران و کوبا به تصویب رسید ،باعث شد شرکتهای
اروپاییبتوانندیکدههتحریمهایامریکاعلیهایران
را نادیده بگیرند .اگرچه این قوانین هنوز پابرجاست،
امــا با توجــه به همراهــی اروپا با تحریمهــای امریکا
علیــه ایــران از ســال  ۲۰۰۶به این ســو ،فعــاً اجرایی
نمیشوند .تصمیم اروپا به استفاده از این مقررات در
شرایطیصورتگرفتهاستکهدولتمردانامریکایی
بــا بهرهگیــری از تحریمهــای اولیــه و تحریمهــای
جدیدی که به بهانه موضوعات غیر هســتهای علیه

ایــران در دســتور کار قرار دادهانــد ،میتوانند با ایجاد
موج نگرانی برای شرکتها و مؤسسات مالی اروپا که
با ایران تجارت میکنند ،مانع بهرهبرداری اقتصادی
ایران از توافق هستهای شوند.
در همیــن حال جفری سلســتین اوربین ،یکی از
مقامهای ارشــد وزارت دارایی فرانســه هم در خالل
همایــش پاریس تأکید کرده اســت با وجــود برزخی
کــه دولــت امریــکا دربــاره توافق هســتهای ایــران در
عرصه بینالمللی به وجود آورده ،پاریس به تشویق
شــرکتهای فرانســوی برای ادامــه تجارت بــا ایران
اصرار دارد .این مقام ارشــد وزارت دارایی فرانســه با
بیان اینکه صادرات کشــورش به ایــران طی  11ماهه
ســال  2017بــا افزایــش  120درصدی در مقایســه با
زمان مشابه سال قبل از آن رو به رو بوده یعنی1/29 ،
میلیارد یورو افزایش یافته و واردات فرانســه از ایران
نیز رشــد  80درصدی داشته اســت ،افزود« :اولویت
کوتاهمــدت پاریــس ،حفظ روابــط تجاری بــا ایران و
تدوینیکبرنامهکاملوجامعبرای ارائه اعتبار ارزی
به خریداران ایرانی کاالهای فرانسوی است؛ اقدامی
که میتواند روابط دوجانبه پاریس و تهران را خارج از
تحریمهایامریکاحفظکند».
محمدخزاعی ،معاون وزیر امور اقتصادی ایران نیز
درنشستپاریسضمنابرازخرسندیازتحوالتروبه
رشد اقتصادی در روابط ایران و فرانسه گفت« :به رغم
تهدیدهای رئیس جمهــوری امریکا و برخی صداهای
مخالــف در فضای سیاســی علیه حضور شــرکتهای
خارجی در بازار ایران ،سال گذشته شاهد شرایط خوبی
در ارتباط با اقتصاد ایران در عرصه بینالمللی بودیم».
او یادآور شــد که بیش از میلیونها پــروژه اقتصادی در
ایران آماده واگذاری و جذب تأمین مالی خارجی است
و در صورت تعلل بانکهای فرانسوی ،این پروژهها به
سایر کشــورها که با شرایط مناســب آماده تأمین مالی
پروژههاهستند،تعلقخواهدگرفت.
تأکیــد اروپاییها بر اجرای برجام در حالی اســت
که رکس تیلرسون ،وزیر خارجه امریکا بعد از تهدید
ترامــپ برای خروج از برجام رایزنیهای فشــرده ای
را با همتایان اروپایی خود از جمله انگلیس ،فرانسه
و آلمــان بــه جریــان انداخته اســت .تیلرســون بعد
از ایــن دیدارهــا مدعی شــده اروپــا و امریــکا کارگروه
اصالح برجام تشــکیل میدهند .ادعای تشکیل این

ایسنا

فرمانــده ســپاه پاســداران انقالب اســامی
بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی دارای دو
بعد خارجی و داخلی اســت ،تصریح کرد:
انقالب اسالمی در بعد خارجی بسیار قوی
و موفق بوده و با پیشــرفت در حال توســعه
در ایــن بعد اســت که بار این پیشــرفت نیز
بــر دوش حــاج قاســم ســلیمانی اســت.
بهگزارشایسنا،سردارمحمدعلیجعفری
شــامگاه چهارشــنبه در ســتاد فرماندهــی
اقتصاد مقاومتی اســتان کرمــان با تأکید بر
اینکه آزادی کامل سوریه را در آینده نزدیک
شــاهد خواهیــم بود ،اظهــار کرد :دســتاورد
بعد داخلی انقالب اسالمی در عرصههای
ســازندگی و تکمیل زیرســاختها بوده اما
چالش اساســی کشــور اقتصاد و معیشــت
مــردم اســت کــه معضــل بزرگــی اســت و
دشــمنان از ایــن راه تحریــم و فشــارهای
اقتصــادی میخواهند مانع دســتاوردهای
معنــوی شــوند .وی با بیــان اینکــه غلبه بر
بحرانهــای اقتصــادی کشــور آســانتر از
بحران جنگ اســت ،اظهار کرد :با مدیریت
جهادی ،تالش و با اعتقاد و باور و با استفاده
از توانمندیهــای خــود و روحیــه جهــادی
و متمرکــز شــدن روی توانهــای داخلــی
توانســتیم کــه بحــران جنــگ را حــل کنیم
بنابراین میتوانیم با الگوگیری از این روش،
مشکالتامروزکشوررانیزحلکنیم.
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مقرراتمقابلهایکه
نخستین بار در سال۱۹۹۶
برایمحافظتازکشورهای
عضواتحادیهاروپادربرابر
اجباربهتبعیتازتحریمهای
امریکاعلیهایرانوکوبابه
تصویبرسید،باعثشد
شرکتهایاروپاییبتوانند
یکدههتحریمهایامریکا
علیهایرانرانادیدهبگیرند
کارگــروه در حالی بود که بهرام قاســمی ،ســخنگوی
وزارت خارجه ایران چند روز پیش درباره این کارگروه
اظهار بــی اطالعی کرد .مقامهای بلند پایــه اروپا در
شــرایطی راهکار تــداوم مؤثر مناســبات اقتصادی با
ایران را با وجود مانع تراشی ترامپ دنبال میکنند که
نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه
اروپا پنجشــنبه گذشــته در جریان ششــمین نشست
ســاالنه خــود در وین ،بــار دیگر بر حمایــت از برجام
تأکید کردند .مقامهای آژانــس پیش از این از حیث
فنی بارها پایبندی ایران به برجام را تأیید کرده است.
ëëرایزنیهایعراقچیدراروپا
معاون سیاســی وزارت خارجه ایران هم که برای
شرکت در یک کنفرانس مالی-اروپایی در پاریس به
ســر میبرد با انتقاد از مواضــع برجامی امریکاییها

س جمهوری جدید امریکا در
اعالم کرد« :موضع رئی 
قبال ایران،موضعیمخرب است و وی با اقداماتش،
مفاد برجام را نقض کرده است».
عراقچــی در گفتوگــو با رویترز گفــت که غربیها
پیــش از درخواســت بــرای مذاکــره درخصــوص
فعالیتهــای منطقــهای ایــران یــا برنامــه موشــکی
بالســتیک ایــن کشــور ،بایــد ابتــدا ایرانیــان را از
موفقیتآمیز بودن برجام مطمئن ســازند .او در این
رابطــه تصریح کــرده اســت« :اروپاییها حــاال از ایران
میخواهند که وارد مباحثه بر سر دیگر مسائل شوند.
پاســخ ما روشن اســت .اول توافق هســتهای را به یک
تجربه موفق تبدیل کنید؛ سپس ما درخصوص دیگر
مســائل بحث میکنیم ».عراقچــی همچنین ادعاها
درخصوص مخرب بودن نقش منطقهای ایران را هم
تکذیب کرد و گفت که این امریکا ،اسرائیل و عربستان
هســتند که مســیر تنشزایی در خاورمیانه را در پیش
گرفتهانــد .در همیــن حــال «آلیســتیر بــرت» معاون
خاورمیانه وزیر خارجه انگلیس و از حاضران نشست
پاریــس با بیــان اینکه اروپــا مصمم به حفــظ برجام
اســت ولی به هرحال از امریکا هم باید دلجویی شود،
گفــت« :بار این دلجویی بر دوش ایران اســت که باید
نگرانیهای امریکا از فعالیتهای منطقهای خودش
را درک کند و در جهت کاهش آنها گام بردارد».
بــرت در ایــن خصــوص گفــت« :مــا و شــرکای
اروپاییمان موضعی کامالً شفاف داریم .ما خواهان
موفقیــت توافــق هســتهای هســتیم و نمیخواهیم
شــاهد تضعیــف برجــام باشــیم و در حــال کار بــا
شــرکای اروپاییمان برای کاهش نگرانیهای امریکا
از تبعات تضمین ادامه کار برجام هســتیم ».اشــاره
مقام دیپلماتیک کشــورمان به چشمانداز مذاکرات
آتــی ایران و اروپا دربــاره موضوعات غیر برجامی در
حالی اســت که مقامهای نظامی کشــورمان مذاکره
درباره برنامههای موشکی ایران را جزو خطوط قرمز
جمهوری اسالمی به شــمار آوردهاند .محمدصالح
جــوکار ،معــاون پارلمانــی ســپاه بــا تأکیــد بــر اینکه
«میدانی برای مذاکره بر روی موضوعات موشــکی و
دفاعــی وجود ندارد» ،گفت« :ما تنها با امریکا و اروپا
در بحث هستهای مذاکره کردیم که منجر به برجام
شــد ،قطعاً در مسائل دیگری بحث و گفتوگویی با
آنهانداریم».
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ëëســرمقاله« :منافــع و گفتوگــوی اجتماعــی»
عباسآخوندی
دگرخوان
ابــاغ دســتورالعمل منع قبول منافع متعــارض در میان
مهندســان ،کارمنــدان دولــت ،فعاالن حرفهای و کســانی
که در پی ســاخت خانه یا ســاختمانی برای خود هستند
واکنشهــای متفاوتــی داشــته ...مــن بــا نظــر ضمنــی
ســؤالکننده درباره بیحکمــت بودن اســتثنای اعضای
هیأت علمی از دو شغله بودن موافقم و از قضا معتقدم این موضوع ،نتیجه مثبتی
را برای رشد و دانش در ایران بههمراه نداشته است .به گمان من ،یکی از دلیلهای
کندی رشــد دانشــگاههای ایران همین اصل قانون اساســی اســت که باعث شــده،
اعضای هیأت علمی تعهد کافی به دانشگاه نداشته باشند و عمالً بسته به سلیقه
افراد از صفر تا بخش زیادی از وقت خود را در خارج از دانشــگاه صرف کنند .شــاید
کسانی که این اصل را وضع کردند ،تصورشان این بود که این فرصت را برای اعضای
هیأت علمی فراهم کنند تا دانشگاه بهتر با صنعت ارتباط برقرار کند که البته این
موضوع نه تنها کمکی به این منظور نمیکند و نکرد که نتیجه معکوس داده است
و میدهد ...خوشحالم که این موضوع باعث گفتوگوی متمرکز در جامعه اعم از
مهندسان و بهرهبرداران از خدمات آنان و درباره یک موضوع مشخص شده است.
اینبهماکمکمیکندتابتوانیمبهصورتجمعیپیرامونیکموضوعبیندیشیم،
با هم سخن بگوییم و با هم به نتیجه برسیم.
ëëسرمقاله«:مشکل،اماممکن»؛فریدونمجلسی
همانطــور کــه اتحادیه اروپا با پیوســتن ترکیه
موافقت نکرده اســت زیرا مایل بــه واردکردن
مســائل دیگران به حوزه خود نیست ،اتحادی
منطقهاینیزمیتواندپیوستنکشورهایدیگرمانندافغانستانوپاکستان
را منوط به رســیدن به ســطحی از توســعه اقتصادی و اجتماعی کند که از
تمایل مهاجرتهای جمعی و انتقال مسائل و درگیریهای داخلی آنان
بکاهــد .ایران نیــز در قالب چنین اتحادیه یا حتــی تعامل غیراتحادیهای
میتوانــد با پیروی از رفتار و سیاســتهای جمعی بــر خصومتهایی که
اکنون موجب برخورد انفرادیاش با جوامع غربی شــده است ،فائق آید.
این امر بار دیگر مانند قرنهای پیشین تشویقی خواهد بود که شهروندان
منطقه،گذشــته از زبــان بینالمللــی یکی از زبانهای فارســی یــا عربی یا
ترکــی را نیــز بیاموزند و کردان که در همه کشــورهای عضو حضــور دارند،
بتوانند عامل پیوند بیشــتر باشند .چنین تصویری هر اندازه هم تخیلی و
خوشبینانه تلقی شود ،ارزش آن را دارد که بهعنوان هدف و طرحی برای
آینده و درکی برای خروج منطقه از انزوا و التهاب از هماکنون مطرح شود و
توسط مقامات رسمی کشورهای ذینفع مورد مذاکره قرار گیرد .اشتراکات
فرهنگی ما بیشتر از جوامع گوناگون اروپایی است .راهی را که آنها در قرن
ت و یکم نپیماییم؟
بیستم پیمودند ،چرا ما در قرن بیس 
ëëسرمقاله«:درانتظاریکجوغیرت!»؛حسینشریعتمداری
دولت کره جنوبی که امسال میزبان المپیک زمستانی ۲۰۱۸
است ،به هریک از  6هزار و  200ورزشکار شرکتکننده در این
مسابقات ،یک دستگاه تلفن هوشمند سامسونگ هدیه داد
ولی به بهانه تحریم ایران از اعطای این هدیه به  ۴ورزشــکار ایرانی که برای شرکت در
المپیک ۲۰۱۸بهاینکشوررفتهبودند،خودداریکرد!...تحریممحصوالتساختکره
جنوبی و مخصوصاً ممنوعیت ورود و فروش محصوالت سامسونگ کمترین اقدامی
اســت که از دولت و مجلس و قوه قضائیه انتظار میرود و صد البته مردم پا به رکاب
انقالب نیز در این میان مسئولیت خاص خود را دارند و نباید از پیگیری ماجرا تا بیرون
ریختنتفالههایاهانتکنندهکرهجنوبیدستبردارند.

