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«ایران» از دیدگاه موافقان و مخالفان گزارش میدهد

تأسیس دفتر اروپا در ایران؛ مشکلساز یا گرهگشا
مریم ساالری

عکس :ایرنا

راهاندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در دســتور
کار مقامهــای وزارت امــور خارجــه قــرار گرفتــه
است .خبری که دو روز پیش در پی حضور هیأتی
 70نفــره از مقامات اروپایی و فعــاالن اقتصادی
کــه شــماری از آنهــا جــزو مقامهــای عالــی رتبه
اروپایــی هســتند از ســوی اســحاق جهانگیــری،
معاول اول رئیس جمهوری اعالم شــده اســت.
افتتــاح دفتــر اتحادیــه اروپــا در تهــران رویدادی
سیاســی است که پس از مدتها طرح و تعویق و
با وجود مخالفت شــماری از جریانهای داخلی
به دســتور کار مقامهــای ایرانــی و اروپایی تبدیل
شــده اســت .رخدادی کــه پایهریــزی آن بر نقطه
کانونــی جهتگیری تــازه اتحادیه اروپــا در رابطه
بــا ایــران پــس از دســتیابی بــه توافق هســتهای و
گشایش مناسبات سیاسی و اقتصادی جدید قرار
دارد تــا از یک ســو بــر ناتوانی دولتمــردان امریکا
بــرای اجماعســازی علیــه ایــران تأکیــد کنــد و از
سوی دیگر مؤید کارسازبودن دیپلماسی اعتدال
جویانه ایــران برای قبوالنــدن موضع همگرایانه
به کشــورهای جامعه بینالمللی باشد .چه آنکه
راهاندازی دفتر نمایندگی اتحادیــه اروپا در ایران
پــس از آن صــورت میگیــرد که دو طــرف در پی
اوجگیــری اختــاف بــر ســر موضــوع هســتهای و
مذاکره بر ســر حل آن ،حرکت از رابطه مبتنی بر
بیاعتمادی به ســمت برقراری همکاری بســیار
نزدیک در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگــی را آغــاز کردهانــد .تغییــری کــه گرچه
برخی از ناظــران ایرانی همچنان با بیاعتمادی
بــه آن مینگرنــد امــا در مقابل ،قریــب به اتفاق
صاحبنظــران بینالمللی با تعمیــم روابطی که
بیش از هــر چیز بر محوریت همــکاری در زمینه
اقتصادی شــکل گرفته ،آن را نشــانه شکلگیری
رابطهای عمیقتر تفســیر میکننــد .رابطهای که
اینــک با افتتــاح دفتر نمایندگــی اروپــا در تهران
سمت و سوی جدیدی خواهد یافت.
ëëنشانههایتمایلبرایافتتاحسفارت
اتحادیــه اروپــا مجموعــهای متشــکل از 28
کشور که پیش از شدت گرفتن اختالف هستهای
یکی از مهمترین شــرکای تجاری ایران به شمار
میآمد ،با دســتیابی به برجام نشانههای جدی
از تمایــل بــرای بهبــود رابطــه بــا کشــورمان را از
خود بروز داد .این در حالی بود که منزوی شــدن
سیاســت خارجی ایــران در دولت نهــم و دهم و
کاهــش معنادار رابطــه با کشــورهای اروپایی که
به افزون شــدن فشــارهای اقتصادی بر ایران در
نتیجه تحریمها انجامیده بود ،ضرورت بازسازی
و تقویــت رابطه با کشــورهایی را کــه در منظومه
غرب قــرار میگرفتنــد ،ضروری میســاخت .بر
پایه همین ضــرورت بود که مذاکرات هســتهای

و دســتیابی بــه برجــام ایــن فرصــت را فراهــم
کــرد تــا اتحادیــه اروپا و ایــران وارد مســیر تازهای
از همکاریهــای اقتصــادی و سیاســی شــوند؛
همکاریهایــی کــه بــا رفــت و آمدهــای فدریکا
موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
به همراه هیأتهای بلندپایه سیاسی و اقتصادی
بــه تهران همراه شــد تــا موضوع گشــایش دفتر
نمایندگی اتحادیه اروپا به طور جدیتر از گذشته
مــورد پیگیــری قــرار گیــرد .طــرح جدیتــر ایــن
موضــوع هــم در خالل ســفر فروردین ماه ســال
گذشته موگرینی به تهران صورت گرفت که طی
آن دو طــرف درباره افتتاح دفتر نمایندگی دائم
توگو نشســتند .در آن
اتحادیــه در ایــران بــه گف 
زمــان موگرینی بــرای دومین بار پــس از امضای
توافق هستهای میان ایران و قدرتهای غربی در
رأس هیأتهــای عالی رتبه سیاســی و اقتصادی
از تهــران دیــدن میکــرد .محمد جــواد ظریف،
وزیــر امــور خارجه ایــران هم در نشســت خبری
توگوی دو
مشــترک با موگرینی در تهــران از گف 
طرف دربــاره آمادهســازی اقدامــات الزم اداری
بــرای افتتــاح دفتــر نمایندگــی اتحادیــه اروپا در
ایران ســخن گفته بود .ســخنان ظریــف حاکی از
توافق پایــهای دو طرف برای راهاندازی این دفتر
توگــو فراهــم آوردن
بــود و اینکــه موضــوع گف 
زمینه راهاندازی دفتر بوده است .در پی بروز این
نشــانهها بــرای راهانــدازی دفتر نمایندگــی اروپا
در تهران ،نمایندگان پارلمــان اروپا نیز چند ماه
بعد در آبان ســال گذشته قطعنامه عادیسازی
روابــط اتحادیه اروپا بــا ایــران را تصویب کردند.
طرحــی کــه در آن موضوع هماهنگی سیاســت
خارجــی اتحادیه اروپا به ریاســت موگرینی برای
گشــایش یــک دفتــر نمایندگــی در ایــران نیز در
ارتباط با عادیســازی روابط با ایران مطرح شد.
پارلمــان اروپا نیز پس از تصویــب قطعنامه یاد
شــده ،بیانیهای مطبوعاتی منتشــر کرد که در آن
بــر ضــرورت گام نهــادن ایــن اتحادیه در مســیر
توگوهای
احیــای روابــط بــا ایــران بــر بســتر گف 
متقابل ،همکارانه ،انتقادی و سازنده تأکید کرده
بود .این در حالی بود که رویکرد استقبال جویانه
اروپــا بــرای تقویــت روابط دیپلماتیک بــا تهران
از ســوی برخــی از بازیگــران بینالمللی مخالف
ایران با واکنشهایی روبه رو شــد .چنانکه وزارت
خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیهای از بروکسل
خواســت بــا دقت ایــن اقــدام را بررســی کند .بر
اســاس این بیانیه گشایش دفتر اتحادیه اروپا در
ایران اشتباهی خطرناک است.
چنــد روز پــس از تصویــب ایــن طــرح مجید
تختروانچــی ،معــاون وقــت اروپــا و امریــکای
وزارت امــور خارجــه ایــران ،اعالم کــرد« :مراحل
داخلی بازگشــایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در
حال انجام اســت و ظرف چنــد ماه آینده این کار

صــورت خواهد گرفــت» .او گفته بود کــه در حال
حاضــر ،اتحادیــه اروپــا دو دیپلمــات مســتقر در
ســفارت هلند در تهــران دارد و علــت تعداد کم
این دیپلماتهــا را محدود بودن روابط دو طرف
در ســالهای گذشته عنوان کرده بود .با این حال
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت امــور خارجه
ایران یک روز بعــد از موضع تختروانچی گفت
که زمــان گشــایش را نمیتــوان پیشبینــی کرد.
او گفتــه بود« :موضــوع دفتر بحثی تمام شــده و
قطعی نیســت .موضوعی اســت که مطرح شده
و در حال بررســی هســتیم و در سطح کارشناسی
مطالعــه و در ســطوح عالیتــر بعــداً تصمیــم
خواهیــم گرفــت» .در ادامــه تالشهــا بــرای
راهانــدازی دفتر اتحادیــه اروپا در تهــران ،دونالد
تاســک ،رئیس شــورای اروپــا در پیــام تبریکی که
بعد از انتخاب مجدد حســن روحانی به ریاست
جمهــوری ایران ارســال کــرد ،ابراز تمایــل کرد تا
ایران و اروپا در سالهای پیش رو ،شاهد پیشرفت
بیشتری در روابط دوجانبه از جمله راهاندازی هر
چه زودتر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران
باشــند .رخدادی که خبر وقــوع آن در پی حضور
دو روز گذشــته شــماری از هیأتهــای بلندپایــه
اقتصادی اتحادیه اروپا در تهران ،از سوی معاون
اول رئیس جمهوری ایران مطرح شد.
ëëحملهمخالفانودفاعموافقان
بــر خــاف اســتقبال اروپــا و شــمار زیــادی از
صاحبنظران و ناظران سیاســی از راهاندازی دفتر
اتحادیــه اروپــا در تهران کــه دورنمایــی مثبت از
عمق بخشــیدن به روابــط دوجانبــه را به تصویر
میکشــید ،این رویــداد از منظر برخــی از گروهها
و جریانهــای سیاســی داخــل کشــور بــه اقدامی
معنادار که تسهیلکننده مداخلهجویی غرب در
امور داخلی ایران اســت ،تعبیر شده است .آنچه
نگرانی مخالفان را بیشتر میکند ،حساسیتهای
اروپا نســبت به موضوعات حقوق بشــری اســت
که به نظر میرســد در این خصــوص معیارهای
نســبتاً متفاوتی بین تهران و بروکسل وجود دارد.
نخســتین بــار محمدجــواد الریجانی دبیر ســتاد
حقوق بشــر قوه قضائیــه ایران در آبان ماه ســال
گذشــته از تأســیس دفتر اتحادیه اروپــا در تهران
بشــدت انتقــاد کــرده و آن را تأســیس یــک «النه
فســاد» توصیف کــرده بود .الریجانی با اشــاره به
اینکه اتحادیه اروپا با تأسیس این دفتر میخواهد
با مدافعان حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی
داخل کشور ارتباط نزدیک برقرار کند ،تأکید کرد
کــه قــوه قضائیه قطعاً اجــازه افتتاح ایــن دفتر را
نخواهد داد .رئیس قوه قضائیه هم آبان ماه سال
گذشــته با تأکید بر اینکه «گشــایش دفتر اتحادیه
اروپــا در تهــران اگــر بــرای پیگیــری موضوعــات
تجاری باشد ،مانعی ندارد» اما اضافه کرد« :آنها
عنــوان کردهانــد کــه بهدنبال تأســیس ایــن دفتر

نیم نگاه

ëëسخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در نشســت خبری خود ادعای موافقت ایران
با تأســیس دفتر اتحادیه اروپا را تأیید نکرد و گفت« :بحث تأسیس دفتر اتحادیه اروپا
در ایران از مدتها پیش مطرح شــده بود و مدتی اســت که در دستور کار دستگاههای
ذیربطقرار دارد .هر موقع اجماع الزم و پروسه مقدماتی کار فراهم شود ما در این زمینه
اطالعرسانیخواهیمکرد».

میخواهنــد بــا مدافعــان حقوق بشــر و ان.جی.
اوهــای داخل کشــور ارتبــاط نزدیک بگیرنــد تا از
روند اجرای حقوق بشر در اینجا اطمینان حاصل
کنند لذا باید بدانند که دســتگاه قضا قطعاً اجازه
نمیدهد تا چنین النه فســادی در ایران تأسیس
شــود» .مجتبی ذوالنور ،عضو کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلــس در مخالفت با
ایــن اقدام گفته اســت« :با وجــود زمینه برقراری
روابــط و مناســبات دوجانبــه ایران با کشــورهای
اروپایی ،به نظر نمیرسد نیازی به تأسیس دفتر
اتحادیه اروپا در تهران باشــد» .برخی رسانههای
مخالف دولت همچون وطن امروز نیز مدعیاند
«تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران این امکان
را بــرای کشــورهای اروپایــی فراهــم میکنــد کــه
بــا اســتفاده از مصونیــت و مزایــای دیپلماتیک،
پوششی وسیعتر برای تأثیرگذاری بر سیاستهای
ایــران بــا ارتباطگیــری بــا جریانهــای سیاســی و
ایجاد اپوزیسیون درون نظام داشته باشند» .این
روزنامه روز یکشنبه دفتر اتحادیه اروپا در ایران را
به «جاسوسخانه» تعبیر کرده است.
مخالفتهــا بــا این اقــدام در حالی اســت که
از منظر موافقان ،گشــایش دفتــر نمایندگی اروپا
اقدامــی اســت کــه بــه تســهیل و تســریع روابــط
دوجانبه ایران و اروپا خاصه در زمینه اقتصادی و
تجاری میانجامد .از منظری دیگر و در شرایطی
کــه ایــران در دوره پــس از دســتیابی بــه برجام با
پیگیــری یــک رویکرد اعتــدال جویانه میکوشــد
مانــع از احیــای ســناریوی ایــران هراســی شــود،
گشایش کانال رسمی ارتباط با اروپا و بهرهگیری از
ارتباط مستمر با نماینده رسمی  28کشور اروپایی
میتواند نمای واقعی شرایط سیاسی و اقتصادی
و مدنی ایــران را پیش روی جهــان بینالملل به
تصویــر کشــد و در نهایــت روابــط ایــران و اروپا را

در صــورت مواجهــه بــا کارشــکنیهای برجامی
دولتمردان امریکا عمیقتر کند.
چنانکه حمید رضا آصفی ســخنگوی پیشین
وزارت خارجه با بیان اینکه «دلیل مخالفتها با
بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا را نمیدانم» ،به ایلنا
گفت« :اتحادیه اروپایی در ۱۴۰کشــور دفتر دارد و
در ایران نیز آنها میتوانند دفتر داشــته باشــند».
او بــا بیان اینکه نفس ایجاد دفتر اشــکالی ندارد،
افزود« :آنچــه اهمیت دارد ،مأموریتی اســت که
برای این دفتر تعریف میشــود و آن دفتر بر چه
مبنایــی میخواهد فعالیتهایــش را آغاز کند».
بــه گفته آصفی ،با تأســیس این دفتــر ارتباطات
میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت و
واسطهها حذف خواهند شد .مصطفی کواکبیان
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پیش از
این در حمایت از گشــایش سفارت اتحادیه اروپا
در تهــران گفته اســت« :اگر مبنای تأســیس دفتر
اتحادیــه اروپا در تهران ،مداخلــه در امور داخلی
ما نباشــد و خــاف عــرف دیپلماتیــک فعالیت
نکنند و در سطح مقامات عالی نظام در این باره
تصمیمگیری شود برای ایجاد این دفتر مشکلی
نخواهد بود».
بــا ایــن همــه ســخنگوی وزارت خارجــه روز
گذشــته در نشســت خبری خود ادعــای موافقت
ایران با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا را تأیید نکرد و
گفت« :بحث تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران
از مدتها پیش مطرح شده بود و مدتی است که
در دســتور کار دســتگاههای ذیربط قــرار دارد .هر
موقــع اجماع الزم و پروســه مقدماتی کار فراهم
شود ما در این زمینه اطالعرسانی خواهیم کرد».
بهرام قاســمی افــزود« :هیچ ارتباطی بین ســفر
هیــأت اقتصادی اتحادیه اروپا به ایران و موضوع
تأسیس دفتر این اتحادیه در ایران وجود ندارد».
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ëëسرمقاله :مدلهاشمی برای عربستان «بنسلمان»؛
ناوغلی
جاویدقربا 
دگرخوان
بــا گذشــت  ١٠روز از اســتعفای نابهنگام ســعد الحریری،
جهــان در انتظار پیامدهای این رویداد سیاســی اســت که
ماننــد زلزلــهای منطقــه را تــکان داده ...تحــوالت منطقه
فرصت نادری را برای ایفای نقشــی سازنده فراروی ایران
قرار داده اســت .حرکات دیوانهوار ولیعهد جوان عربستان
واکنشی به شکستهای این کشــور در منطقه است .عقل
حکممیکنددرچنینشرایطیراهیآبرومندانهبرایخروجاینکشورازباتالقمنطقه
بازگذاشتهشود.اینعاقالنهترینگزینهبرایخنثیسازیتالشهایفرامنطقهایبرای
تعمیقبحرانبیندوکشورهمسایهاست.ازیادنبردهایممرحومهاشمیرفسنجانی،
سیاســتمدار نامدار کشــور ،در شــرایط پــس از جنگ کــه ظاهراً بهتریــن فرصت برای
انتقامگیری از حامیان مالی و نظامی صدام بود ،دست دوستی بهسوی آنان دراز کرد.
ëëسرمقاله«:پایشاهلسیاست»
محافظــهکاری و ثبــات رابطــهای مثــل دو روی
ســکه دارنــد .هنگامی کــه ثبــات سیاســی برقرار
اســت ،محافظــهکاری نیز بــه معنای خــودداری
از چرخشهای تند حاکم میشــود و در وضعیت ســلطه محافظهکاری،
تغییــرات آرام ولی با ثبــات روی میدهند ...در ســالهای اخیر خزشها
و ســوگیریهایی از سوی عناصر مؤثر محافظهکار به سمت اصالحطلبی
مشــاهده و از آن اســتقبال شــده اســت .برخــی گذرگاههــا و گردنههــای
انتخاباتی نیز به محل آزمون و این نزدیکی تبدیل شده ...تا هنگام رسیدن
بــه افقهای دور ،مثالً افق  ،1400همه سیاســتمداران عالقهمند به ایفای
نقــش معتدل و میانهرو بشــدت تحت نظرند و بیــش از مواضع کالمی،
اقدامات عملی آنها پایش میشود.
 ëëیادداشت«:انتخاباتشدهونهانقالبات»؛عباسعبدی
آقای محمدعلی نجفی شهردار تهران ،یادداشت کوتاهی
را بــا عنــوان پدیــدهای نو در ســپهر سیاســی -اداری کشــور
نوشــت و در آن بــه واکنش نســبت به تغییــرات مدیریتی
شــهرداری تهران پرداخت و تصویرسازیهای غیرواقعی و بزرگنماییها پیرامون
این انتصابات را به نقد کشید ...شورای شهر جدید از طریق انتخابات و نه انقالبات
روی کار آمده اســت .انقالب نیســت که مدیران به صورت اتوبوسی جابهجا شوند.
اصالحطلبــان بایــد این دور باطل را بشــکنند .جالب اینکه اکنون بســیاری از افراد
نســبت به حــذف مدیران پیــش از انقالب معترض هســتند ،در حالی کــه آنان با
یــک انقالب مواجه بودنــد ولی اکنون که با یک انتخابات مواجه هســتند ،خواهان
نتایج مشــابه آن انقالب هســتند! به نظر میرســد به جای آنکه تمرکز را بر افراد و
انتصابهای آقای نجفی قرار دهیم ،بهتر است برنامههای او و میزان پیشرفت و
چگونگی و تحقق آنها را به نقد و ارزیابی بکشیم.
ëëتیتریک«:انتقامکورازروشنگریهایکیهان»
روزنامــه کیهــان کــه بــا تیتــر دوشــنبه و سهشــنبه
هفته گذشــته خود از مردم مظلــوم یمن در برابر
متجاوزان سعودی و اماراتی حمایت کرده بود ،دو
روز توقیف شد .شواهد و قرائن متقن نشان میدهد این برخورد نه به خاطر
آن موضع که به دلیل روشنگریهای پیشین کیهان در بزنگاههای حساسی
همچون برجام ،سند  ،2030ماجرای حقوقهای نجومی ،توتال و ...است...
هر آنچه رخ داد و توقیف روزنامه کیهان بســیاری از مســائل را از پرده برون
انداخت .از طرف دیگر توقیف کیهان جشــن و پایکوبی رســانههای فارسی
زبان انگلیسی (بیبیسی) ،صهیونیستی (گویانیوز) ،امریکایی (رادیو فردا و
صدای امریکا) ،بهایی (شبکه منحط من و تو) و وهابی (العربیه و چند کانال
تلگرامی منسوب به وهابیون) را به دنبال داشت .همینها نشان میدهد که
خط کیهان درست بوده و به توفیق حق تعالی مسیر درستی را پیش گرفته
است که حتی توقیف دو روزه آن شیطان و اجیر شدگانش را چنین به شعف
آورد .در مقابل این جماعت خیل مردم آگاه و بصیر و جوانان برومند ایران
زمین بودند که با پیامهای خود و پستهایشان در محیط مجازی ،دلگرمی
اهالی کیهان بودند.

