وعده جهانگیری برای افشای مفاسد اقتصادی:

محمد بستهنگار از فعاالن ملي مذهبي درگذشت

مردادماه با مردم
صحبت میکنم

روایتي از روزگار
یار آیتاﷲ طالقاني

گروه سیاست :معاوناول رئیسجمهوری روز گذشته
در جلسه شــورای اداری استان اصفهان وعده داد که
مــرداد ماه بهصورت جدی و کامل در موضوع فســاد
اقتصادی بــا مردم صحبت کند .به گزارش »ایســنا«،
اسحاق جهانگیری گفت» :امروز شرایط کشور....

گروه سیاســت :این اواخر روي تختي در گوشه یکي از
اتاقهاي مشرف به سالن پذیرایي خوابیده بود .کنارش
معموال روزنامهاي بود و وقتهاي بیداري کمتر حرف
ميزد .دســت روي پیشــاني ميگذاشــت و گاهي به
اطراف و گاهي هم به سقف خیره ميماند...

صفحه ۲

صفحه ۶
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
مدیرکل زندانهای استان تهران:

مرتضوی را نمیتوان
کنار دیگر زندانیان
نگه داشت

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 16 3191ﺻﻔﺤﻪ  2000ﺗﻮﻣﺎن

پاالیشگاه خلیج فارس هم به سرنوشت نیروگاههاي برق دچار خواهد شد؟

خودزنی بنزین در بورس

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

برای تردید و دودلی دیر است
ﺳﯿﺪﻋﻠﻰ ﺧﺮم
صفحه ۴

صفحه ۲
سخنگوي شوراي نگهبان مطرح کرد

ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﯿﺎن ﻧﻈﺎم را
ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺷﻮراى
ﻧﮕﻬﺒﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد
صفحه ۶

قبر گران شد
صفحه ۱۳

اداﻣﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
از ﺳﻮى اﯾﺮان

:۸۲
روایت »طالیی« از برخورد گازانبری در سال :۸۲

مطهری :اقدام ایران برای مقابله با تهدیدات
بستن تنگه هرمز است
صفحه ۱۵

حمله جبهه پایداري
به دولت و اصالحطلبان

صفحه ۲

برای ارائه پیام مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری

والیتی به دیدار پوتین میرود

صفحه ۲

صفحه ۲

ترمیم دستمزد براي جبران گرانيها پیشنهاد شد

خوراکيهاي ارزبگیر در صدر گرانشدهها

صفحه ۴

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

دوباره کاسبان تحریم؟

ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ

اﯾﺮان در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟

زﻫﺮا ﮐﺮﯾﻤﻰ  .اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد
با خروج آمریکا از برجام شــرایط
اقتصادی کشور تغییر کرده است.
انتظــار میرود در ماههــای آینده
درآمــد ارزی حاصــل از صادرات
نفت کاهــش یابد و بر عرصههای
مختلــف زندگی مــردم تأثیر بگــذارد .محدودیت در
مناسبات بانکی بینالمللی و دشواری ورود درآمدهای
ارزی به کشور شــرایط نامساعد کنونی را تشدید کرده
اســت .مردم هم درباره آینده نگران هســتند .تجربه
ســالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و واردات لــوازم آرایشــی و
بهداشــتی به جــای دارو ،تخصیصنیافتــن ارز برای
واردات دارو که سبب اعتراض خانم دستجردی ،وزیر
بهداشــت و درمان دولت احمدینژاد نیز شده بود و
فربهشدن »کاســبان تحریم« که فریاد آقای روحانی،
رئیسجمهور ،نیــز از عملکرد آنان به آســمان بلند
شــد؛ همهوهمه در حافظه مردم زنده است .بسیاری
از خانوادهها نگران عزیزان بیمار خود هستند .خانمی
۶۵ساله گالیه میکرد که همسرش مبتال به آب سیاه
است و برای جلوگیری از نابینا شدن او باید روزانه سه
بار قطره مخصوصی را در چشمش بریزد و پسرش هم
گرفتار بیماری اماس است .او در هفتههای اخیر برای
تهیه قطره چشم همسر و داروهای اماس فرزندش با
مشکل مواجه شده است .حتی در داروخانه  ۱۳آبان
نیز قطره چشــم را پیدا نکرده اســت .این مادر بهحق
نگران اســت که اگر پســرش داروی دورهای اماس را
بهموقــع تهیه نکنــد ،با خطر فلج پــا مواجه خواهد
شــد .او از آنهایی که مردم را به صبر و تحمل دعوت
میکنند ،میپرســد داروهای ضــروری را از کجا باید
تأمین کرد؟ بســیاری از خانوادههای ایرانی با مشکل
بیکاری سرپرســت خانوار یا فرزندان دستبهگریبان
هســتند .با افزایش نرخ تــورم و کاهش قدرت خرید
نگرانانــد که چگونــه باید اجاره خانــه را بپردازند و
هزینههای روزافزون زندگی را تأمین کنند .دیپلماسی
فعال برای جلوگیری از گسترش تحریمها از مهمترین
راهکارهای دولــت برای کاهــش نگرانیهای مردم
اســت .درعینحال اعمال سیاستهای مناسب برای
جلوگیــری از بروز بحران در تأمین کاالهای اساســی،
ازجمله دارو ،ایجاد شفافیت و اعتمادسازی برای گذر
از این دوران دشــوار ضروری است .هرچند اختصاص
ارز چهارهزارو  ۲۰۰تومانی برای واردات انواع کاالهای
غیرضروری ســود هنگفتی را به جیــب واردکنندگان
ســرازیر کــرد؛ ولی ایجاد شــفافیت و اعالم اســامی
واردکنندگان و نوع کاالهای وارداتی گامی اساسی در
راســتای تصحیح رفتار فرصتطلبانه واردکنندگان و
جلب اعتماد مردم در شرایط حساس کنونی است.
ادامه در صفحه ۴

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮي
وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي
پس از پایان جنگ جهاني اول ،با هدف جلوگیري
از جنــگ جهاني دیگــری از طریق توســل به حقوق
بینالملل پذیرفتهشــده از ســوی کشــورها ،جامعه
ملل شــکل گرفت .جامعه ملل ،سازمانی بینالمللي
مانند ســازمان ملــل متحد بــود که در ســال ۱۹۱۹
میالدي تأسیس شد .ســاختار حقوقي تعریفشده در
سند تأســیس جامعه ملل ،در حالی که برتريطلبي
کشورهاي استعمارگر را وجههای حقوقي داد ،منافع
برخي از کشورهاي اســتعمارگر و فاتح جنگ جهاني
اول را تأمیــن نکرد و در نهایت با عضونشــدن آمریکا
و عدم انقیاد کشــورهاي فاتح جنــگ جهاني اول به
حقوق بینالملل مندرج در منشور جامعه ملل ،منجر
به شکســت حقوق بینالملل حاکم بر این سازمان و
در آخر نیز همزمان با تأسیس سازمان ملل با ساختار
حقوقي جدید بینالمللي ،منحل شد .ساختار حقوق
بینالملل حاکم بر جامعه ملــل ،مبتني بر برابري آرا
در تصمیمگیريها بود؛ بهطوريکه همه کشــورها به
نوعي حق وتو داشــتند و تصمیمــات بدون اتفاق آرا،
اعتبار حقوقي نداشت .این ساختار فروپاشید و سازمان
ملل متحد با ســاختار حقوقي جدید جایگزین آن شد
و تصمیمــات مربوط بــه صلح و امنیــت جهاني به
شوراي امنیت با مکانیسم حق وتو اعضاي دائم معتبر
شــد .ســاختار حقوق بینالملل جامعه ملل به دلیل
بيتوجهي و نقض مکرر کشــورها بهویژه کشــورهاي
فاتح ،مؤســس و مبتکر جامعه ملل ،مانع بروز جنگ
جهاني دوم نشــد و آنچه دربــاره جامعه ملل اتفاق
افتاد ،شکست حقوق بینالملل حاکم بر جامعه ملل و
شکست الزامات حقوقي در روابط قدرتها بود .با این
مقدمه ،سراغ حقوق بینالملل حاکم بر سند تأسیس
سازمان ملل متحد ميرویم و اینکه آیا تجربه جامعه
ملل در ســازمان ملل متحد در حال تکرار است؟ و آیا
ساختار حقوق بینالملل حاکم بر سازمان ملل ،تجربه
شکســت حقوق بینالملــل در جامعه ملــل را طي
خواهد کرد؟ شــاید برجام نقطه عطفي در پاســخ به
این پرســشها باشد .برجام از لحاظ حقوق بینالملل
ابتدا یک توافقنامه بینالمللي اســت که تعهدات آن
ماهیت قراردادي مطابق »کنوانسیون  ۱۹۶۹وین درباره
حقوق معاهــدات« دارد؛ اما همین توافقنامه بعد از
تصویب همه مفاد آن در شوراي امنیت سازمان ملل
در قطعنامه  ،۲۲۳۱تغییر ماهیت پیدا کرده و از ماهیت
قراردادي به ماهیتي آمرانه مطابق منشور ملل متحد
بهویژه فصل هفتم تبدیل شده است .این تغییر و تبدیل

ماهیت تعهد ،مانند تغییر ماهیت تعهد ناشي از توافق
طرفیــن قرارداد درباره اختیار فســخ معامله و همان
تعهد ناشي از تصویب قانون بوده که منشأ تعهد اول،
توافق و منشأ تعهد دوم الزامات آمرانه قانوني است.
در نظام حقوق بینالملل ،شوراي امنیت سازمان ملل
عالوه بر اینکه یکي از اهرمهاي مهم در ضمانت اجراي
تعهدات و حقــوق بینالملل مربوط به حفظ صلح و
امنیت منطقهاي و جهاني اســت ،در قالب تصمیم و
تصویب قطعنامه نیز ميتواند باالترین سطح تعهدات
را ایجاد کند که بیتوجهی به مفاد قطعنامه ميتواند
اقدامات نظامي ،محاصره و تحریم اقتصادي مشروع
بینالمللي را در پي داشته باشد و همه دولتها نیز به
دلیل تصویب و قبول منشور ملل متحد ،خود را ملزم
به رعایت آن کردهاند .مطابق این ساختار ،برجام ابتدا
میان  ۱+۵و ایران بهعنوان دولتهاي متعاهد مصوب
شد؛ سپس در قالب مصوبه شــوراي امنیت ،الزامات
آن از تعهــدات معاهداتي و توافقشــده فراتر رفت؛
بنابراین فســخ یا خروج از آن ،جز در ســایه تصمیم و
قطعنامه دیگر شــوراي امنیت که هیچیک از اعضاي
دائــم آن را وتو نکننــد ،امکانپذیر نبــوده و الفاظي
نظیر تمدید یا خــروج برجام ،فاقد محمل حقوقي در
حقوق بینالملل است .ترامپ بهعنوان نماینده یکي
از اعضاي دائم شــوراي امنیت ملــل متحد ،مخالف
قطعنامه مصوب شــوراي امنیت شــده و در قبال آن
اعالم خروج کرده اســت؛ قطعنامــهاي که دولتي که
نماینــدهاش را دارد ،آن را پیشتــر مصوب کرده بود.
این وضعیت جدیدي است که در آن ،مخالف مصوبه
شــوراي امنیت ،عضو دائم شورا پس از عدم استفاده
از حــق وتو اســت؛ این یعنــي بيثباتــي در باالترین
ضمانت اجراي ســاختار حقوقي سازمان ملل متحد.
در این وضعیت جدید ،حق وتوی اعضاي دائم شوراي
امنیت که بیشــترین انتقادات را متوجه خود ميکرد و
از ابزارهاي غلبه روابط سیاســي بر حقوق بینالملل
بود ،به مخالفت با مصوبات شــوراي امنیت از سوی
اعضاي تصویبکننده و دائم تغییر شــکل داده است.
شکســت برجام و نقض برجام از سوی اعضاي دائم
شــوراي امنیت ،به هر نحو و شــکل ،تنها یک تنش یا
فرازوفرود سیاســي یا دیپلماتیک بین دو یا چند کشور
نیست ،بلکه چنین نقضي ،شکست منشور ملل متحد
و مکانیسم حقوقي آن خواهد بود .در اینجا شاهد این
موضوع هســتیم که هژموني گفتمان غربي که داعیه
جهانيشــدن و نظم نوین جهاني را در قالب سازمان
ملل و ســازمانهاي بینالمللي و در ســاختار حقوق
بینالملــل و به نام و با هــدف صلح و امنیت جهاني
در باالترین سطح مکانیسم خود دنبال ميکند ،از سوی
صاحبان این گفتمان نقض شده و تجربه جامعه ملل
دوباره تکرار خواهد شد...

ادامه در صفحه ۴

ﻋﮑﺲ :ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﻰ

چه کسی حکم ورود پلیس
به کوی را صادر کرد؟

اﺣﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻠﻮرﯾﺎن
اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ
کار جنگ و اغتشــاش در سوریه رو به پایان است.
دیگــر بیش از این نميشــد شــهرها و روســتاهاي
سوریه را با بمب و موشک و زدوخوردهاي نیروهای
ســوري و مخالفان خراب کرد .سوریه آماده ورود به
فاز بازســازي است .کاري که دســتکم  ۵۰ ،۴۰سال
طول خواهد کشــید .سازندگان ســوریه از دید غرب
ایاالت متحــده آمریکا ،با همکاري نزدیک انگلیس و
سپس فرانسه و آلمان خواهند بود .مشارکت روسها
و ســهم آنها هنوز قطعي نشــده و موضوع شاید در
دیدار ترامــپ و پوتین و یک گفتوگــوي نهایي  -یا
بده بســتان  -تعیین خواهد شد .این سناریو از حدود
یکســالونیم پیش با برندهشدن ترامپ در انتخابات
آمریکا در دســت طراحــي بوده اســت .رفتوآمد
مقامات آمریکایي و انگلیســي بــه منطقه دراینباره
دارد شــدت ميگیرد .ســفر پرنس چارلــز و برخي
مقامات به منطقه ،از جمله اسرائیل و اردن ،با تظاهر
به دعاخواندن کنار دیوار ندبه در همین ارتباط است.
آمریکا در حال خارجکردن نیروهاي خود از ســوریه
اســت .چون نميتوان بازســازي را با قیافه اخموي
نیروهاي نظامي آغاز کرد .ولیعهد محترم انگلیس به
اردن رفت تا با سلطان دورگه آن گفتوگو کند .خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( و خودداري آمریکا
از همکاري با اروپا راه را براي همکاري نزدیکتر این
دو کشــور و ندادن باج به کشورهاي اروپایي باز کرده
اســت .اگرچه اروپا بدون انگلیس هم مانند چین راه
مقابله را بلد اســت .هرچه عــوض دارد ،گله ندارد.
زورآزمایيها ادامه دارد اما بازي پشــت پرده با روي
پرده متفاوت است.
بازسازي سوریه شوخي نیســت .اگر ميخواهید
در کوچکترین مقیاس ممکــن هزینه آن را تخمین
بزنید ،به هزینه ساخت مجتمعهاي منطقه  ۲۲تهران
بنگرید .ایــن منطقه بخش کوچکي از شــهر تهران
است .هزینه و مســاحت این منطقه و ساخت آن را
درآورید ،سطح شهرها و تأسیســات تخریبشده در
سوریه را محاسبه کنید ،دومي را بر اولي بخش کنید،
هزینه تخریب کامل بناها و تأسیسات تخریبشده در
جنگ و جابهجایي مصالح ساختماني بناها ،تأسیسات
تخریبشده و نیز هزینه بازسازي شبکههاي ارتباطي،
انرژي ،آب ،راهســازي و بندرسازي را بر آن بیفزایید تا
ببینید کل هزینه بازســازي سوریه چقدر خواهد شد.
دولت سوریه توان این بازسازي را ندارد .آنها که دور
این سفره گرد خواهند آمد ،تقریبا همان  ۵+۱هستند

که باید ترکیه و اســرائیل و ژاپن و کرهجنوبي و شاید
مصــر را به آن بیفزاییم .این بازســازي موجب رونق
اقتصادي کشورهاي سازنده براي چندین دهه خواهد
شــد .همه تالشهاي آمریکا و غرب براي حذف رقبا
بهویژه ایران اســت که به دلیل حمایت از بشار اسد
امکان بالقوه زیادي براي مشارکت در بازسازي سوریه
دارد .چه بهتر که بتوان دست چین و حتي روسیه را
هم توي حنا گذاشــت .بیشتر سروصداها و مذاکرات
پشــت پرده با عنوان مقابله با ایران ،آنهم به دلیل
سیاســت ایران در برابر اســرائیل انجام میشود .در
این ماجرا شــاید زور غرب به حذف روســیه و چین
نرسد؛ مگر اینکه تفاهمي میان آنها حاصل شود که
»این استر چموش لگد زن از آن من
آن گربه مصاحب بابا از آن تو«.
بازسازي کشــوري مانند سوریه به بسترهایي نیاز
دارد .نخســت ،آرامش در منطقه ،دوم تأمین مالي و
مدیریت آن ،ســوم خدمات مهندسي و فني و چهارم
مصالح و تکنولوژي .تا اینجــاي قضیه همه چیز به
جز سرمایه از سوی غرب تأمین ميشود و این برنامه
اقتصاد غرب را از اینرو به آنرو ميکند .پول بازسازي
را عربســتان ســعودي و امارات متحده عربي تأمین
خواهند کرد و ســهمي از سود به جیب آنها خواهد
رفت .این پول از فروش نفت و گاز و خدمات به غرب
به دســت آمده اســت و به غرب باز خواهد گشت.
جاروجنجالي که عربســتان با ایران به راه انداخته و
هنوز هم پایان نیافته ،ریشــه در همین ســناریو دارد.
افزون بر اینها ،بازسازي سوریه غرب را از شر مهاجران
خاورمیانه نجات خواهد داد.
سیاســت ایــران در مقابــل اســرائیل بــا یــک
سوءبرداشت که توسط غرب به آن دامن زده ميشود،
بهگونهاي اســت که غرب و رقباي ایران از آن بهترین
بهرهبرداري را ميکنند .غرب شــایعه کرده که ایران
با یهودیان مخالف اســت .آنان هرگــز نگفتهاند که
سیاســت ضداسرائیلی با یهوديســتیزي دو مفهوم
کامال متضاد است .ایران در تاریخ طوالني خود هرگز
با یهودیان سر ستیز نداشته است .داستان کورش کبیر
و بازگرداندن یهودیان به بیتالمقدس مشهورتر از آن
است که نیازي به یادآوري داشته باشد .بخشهایي
از خاک ایران براي یهودیان جهان مقدس اســت .تا
اوایل انقالب راســته خیابان میان دروازهشــمیران و
پلچوبي محل بزازان یهودي بود .سعدي جنوبي در
تهران پاتوق تجار یهود بود .برخي از شهرهاي ایران
مانند دماوند براي یهودیان اهمیت فوقالعاده دارند.
حتي پیروزي ایرانیان در مسابقات اخیر فوتبال موجب
شــادي ایرانیان مهاجر در اســرائیل شــد .یهودیان
مهاجرتکرده به اسرائیل خود را ایراني ميدانند و به
زبان فارسي گفتوگو ميکنند.

ادامه در صفحه ۴

*

پاســخ ایران به کلیات بســته
پیشــنهادی اروپا ابراز ناخشنودی
همراه با نشاندادن اراده ایران برای
ادامه مذاکرات بــود .حقیقت این
است که وقت برای تصمیمگیری و
خروج از حالت تردید و دودلی رو به اتمام است .آنها
که میخواستند نگاه به شرق داشته باشند ،شمشیرها
را غالف کردند زیرا روسیه که خود داوطلب لطمهزدن
به ایران شــد ،حجت را بر این عده تمام کرد و با زدن
خنجر از پشــت به ایران در ســوریه و سپس دعوت از
عربستان برای بیرونراندن ایران از بازار صادرات نفت،
نشان داد که از چه سطحي از مودت با ایران برخوردار
اســت و چقدر حســابکردن روی نقش روســیه در
بحران خصومــت آمریکا با ایران و اعمال تحریمهای
بیرحمانــه ترامپ ،اشــتباه اســت .چیــن صادقتر
بوده ،بارهــا گفته که روی این کشــور در برابر آمریکا
حســاب باز نکنید و چین تا  ۲۰سال دیگر کوچکترین
عکسالعملی در قبال آمریکا نشــان نخواهد داد زیرا
اولویت چین کماکان تقویت خودش از نظر اقتصادی،
نظامی و بینالمللی خواهد بود که ســخنی عقالنی
اســت .اگر جمهوری اســالمی کماکان قصد دارد از
روشهای مســالمتآمیز برای مقابله با تحریمهای
آمریکا استفاده کند و گزینه درگیری اعم از بستن تنگه
هرمز یا هر نام دیگری را کنار میگذارد و اگر بناســت
نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم برای پرهیز از جنگ
و تشنج محترم شمرده شــود ،باید با چشمان باز و با
شجاعت و بهدور از شعار ،پذیرفت که گزینه همکاری
با اروپا بهترین و تنها گزینه مسالمتآمیز موجود است.
اروپا اراده خود را نشان داده که اگر جمهوری اسالمی
همراه و همگام باشد ،حاضر اســت به دفاع از ایران
در قبال تحریمهای بیرحمانه آمریکا بپردازد .اما هیچ
قدرتی در این شرایط سخت بدون درنظرگرفتن برخی
مالحظات خود ،چشمبسته به دفاع از ایران و بازکردن
کانالهای مالی -اقتصادی -بانکی خود برای تجار و
بازرگانان کشــورمان نمیپردازد .به عبارت دیگر باید
توقعــات و انتظارات از اتحادیه اروپا با سیاســتهای
رفتاری ایران تطبیق داده شــود .هر اندازه توقعات ما
باالتر رود ،باید مالحظات اروپا را در سیاســت رفتاری
خود بیشــتر لحاظ کنیــم .مالحظات اروپــا موضوع
عجیبوغریبی نیســت ،بارها از زبان رؤســا و وزرای
خارجه آن کشورها بیان شده و مواردی است که ایران
از عهده رفع آنها برمیآید .باید نشــان داده شود ایران
یک بازیگر تقویتکننــده صلح و آرامش در منطقه و
جهان است و داشتن موشــک یا حمایت از حزباﷲ
و حماس دارای ســطح تحلیلی است که میتوان با
منطق قوي بــا اروپا درباره آن صحبــت کرد .جهان،
عرصه ارائه نظرات ،رقابت و تعامل با یکدیگر اســت،
هیچ نظر و سیاستی بهطور مطلق ،پذیرفتنی و صحیح
نیست مگر اینکه نظرات اکثریت را هم در جهان بتواند
جلــب و جذب کنــد .انزوای دونالــد ترامپ بهخاطر
زورگویی و نظرات نامعقولش در جهان نمونه بارز آن
است درحالیکه خودش فکر میکند نظراتش صائب
است .اکنون تا پیادهکردن تحریمهای اولیه آمریکا دو
هفته و بهقول آمریکا تا »بهصفررساندن صادرات نفت
ایران« چهار ماه دیگر باقی مانده اســت .اینکه دونالد
ترامپ زورگویی میکند را همه میدانند و همه متأثر
از این زورگویی هستند ولی همه تالش میکنند زمان
بخرند و ترامپ را مدیریت کنند .از ژاپن گرفته تا چین،
کرهجنوبی ،کرهشمالی ،روسیه ،اروپا و بقیه مثل کانادا
و مکزیک ســعی دارند مانع آن شــوند کــه زورگویی
دونالد ترامپ تبدیل به تنش و تشنج و درگیری شود.
زمان به ســرعت از دست میرود درحالیکه همه به
دنبال صدور بحرانهای خود به سوی ایران و مردمش
هســتند یا مثل عربستان ،بنزین به بحران ما میریزند.
رئیسجمهور بایــد مدبرانه این صحنــه خطرناک را
مدیریت کند .اگر سیاست همگامی با اروپا اتخاذ شود،
سیاست سنجیده و بجایی است و میتواند ایران را تا
حدودی واکسینه کند زیرا تنها مخاطب دونالد ترامپ
اروپاست ،نه روســیه و نه چین! باید مذاکرات با اروپا
را برای بهدستآوردن بسته پیشــنهادی که قرار بود
اروپا به ایران عرضه کند و موارد متعددی از آن مطرح
شده بود را مصمم ادامه داد .باید موانع قانونی اجرای
 FATFبرای ورود ارز ناشی از صادرات و سرمایهگذاری
خارجی را برطرف کرد و نشــان داد ایران هیچ ابایی از
شفافیت ،پرهیز از پولشــویی و عدم حمایت مالی از
تروریســم ندارد ولی بهوضوح استثنائاتی برای الیحه
تأمین مالی تروریســم قائل اســت .اینها همه باید با
بازگذاشتن کانال مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا همراه
باشــد تا از فرصتها برای ارتقاي جایگاه کشــورمان
اســتفاده و از اقدامــات نابهنگام ترامــپ علیه ایران
جلوگیری شود و توطئههای دشــمنان برای تحریک
رئیسجمهــور آمریکا در برخورد با ایــران به ناکامی
بدل شود.
*نماینده پیشین در مقر اروپایی سازمان ملل

