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تازههای مطبوعات
••جام جم -آمارهای جدید گمرک نشان میدهد برای
اولین بار در حدود دو دهه اخیر ،عراق به بزرگترین شریک
تجارت خارجی ایــران تبدیل شده و جای چین را گرفته
اســت .چین طی دو دهه اخیر به طور مــداوم مقصد اول
صادرات غیرنفتی ایران بوده اما در سالهای اخیر عراق
توانست گام به گام به رتبه چین نزدیک شود و در نهایت در
مهرماه امسال رتبه اول را کسب کند .در هفتماه نخست
امسال 21درصد کاالهای غیرنفتی ایران روانه عراق شده
و سهم چین به  19درصد کاهش یافته است.
••اعتماد -این روزنامه در سرمقاله خود با تیتر «رسول
به سیاست باخت» در اشاره به استعفای رسول خادم از
ریاست فدراسیون کشتی نوشت« :رسول که دیرزمانی
پشت نامدارترین ستار ههای کشتی جهان را با سربند و
پیهای آتشین به خاک میرساند ،اما ،حاال مقابل اهل
سیاست که برای خیمه زدن و در خاک نشاندن خادم،
ل سفید به
لحظهشماری میکردند ،سپر انداخته و دستما 
عالمت استعفا بلند کرده است .او سعی کرد توجه همین
سیاستمدارانرابانامهنگاریمجددخودبارئیسجمهوری
به طرف دیگری معطوف کند ،اما این اشخاص که بهتر از هر
کشتیگیری میدانستند وقتی حریف را در پلشکن خود
گرفتار کردهاند ،باید قیچی بزنند و فشار را بیشتر کنند،
چنان سر و گردن خادم را روی پل جمع و جور کردند که
رسول چارهای به جز کوبیدن روی تشک و اعالم استعفا
پیدا نکرد».
••همشهری -کمتر از یـکمــاه پیش دولــت آییننامه
اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث
منجر به خسارت بیمه شخص ثالث براثر حــوادث ناشی
از وسایل نقلیه را مصوب کرد ،اما با این حال بیمهگذاران
برای انتقال تخفیف عدمخسارت با مشکل مواجه هستند و
شرکتهای بیمهای میگویند که هنوز این آییننامه به آن
ها ابالغ نشده است.
••ایران -عباس عبدی تحلیل گر سیاسی طی یادداشتی
در این روزنامه نوشت« :در رسیدگی به شکایات نباید
هیچ تمایزی قائل شد .هر کسی که شهروند ایران است
چه شاکی باشد و چه متهم باید در برابر قانون یکسان
باشند .این که برخی از افراد در مقابل قانون برابرتر باشند
پذیرفتنی نیست .همه باید مسئولیت اتهاماتی را که علیه
دیگران میزنند بپذیرند .اگر چنین شود به احتمال زیاد
برخی روزنامهها و برخی از نمایندگان و صاحبان قدرت
دیگر نمیدانند چه بگویند و چه بنویسند .باید جلوی سیل
ویرانگر اتهامزنی را گرفت تا میان مجرم و بیگناه تمایز
قائل شویم».

...

انعکاس
••تابناک نوشت  :در ماجراهای یک هفته اخیر کشور و
نامه نگاری آیت ا ...یزدی با آیت ا ...شبیری زنجانی و عکس
العملهایی که درباره آن شاهد بودیم ،تنها خیری که وجود
داشت این بود که از فقر اخالقی شدید در حوزه و در بین
سیاسیون و همچنین درک نکردن این مسئله که کشور نیاز
به آرامش و وحدت حداکثری دارد ،مطلع شویم .شاید باید
برای یاد گرفتن این مسئله سراغ آیت ا ...شبیری برویم که
در پاسخ به نامه ای که مستقیما این مرجع تقلید را خطاب
قرار داده و بحث های زیادی درباره آن شد ،تاکید کرد که
«موضع گیری در خصوص این نامه سرگشاده ندارد و فعال
از پاسخ گویی به آن پرهیز خواهد کرد».
••خبرآنالین نوشت  :حسین کمالی ،دبیرکل حزب
اسالمی کار درباره اصرار برخی اصالح طلبان برای خروج
جهانگیری از دولت گفت :آقای جهانگیری از طرف اصالح
طلبان به همکاری در دولت مامور نشده که حال خروج
شان به نظر اصالح طلبان وابسته باشد ،ایشان به دلیل
ارتباط کاری و آشنایی که با آقای روحانی داشتند به عنوان
همکار ایشان در دولت برگزیده شدند و همکاری خود را تا
امروز ادامه دادند.این طور نبوده که اصالح طلبان برای
همکاری با دولت تصمیمی گرفته و فردی را برای حضور در
دولت انتخاب کرده باشند ،حال بعد از مدتی که این فرد در
تعامالتخودبادولتبامشکلمواجهشده،همکاریکردن
یا نکردن ایشان با دولت را به عنوان فاصله گرفتن اصالح
طلبان از دولت در نظر بگیریم.
••خبرآنالین نوشت  :عادل فردوسیپور مجری برنامه۹۰
اینروزها روی دور بدشانسی است انگار! او در روزهایی
که برنامه  ۹۰روی آنتن نمی رود ،درست دوشنبه گذشته
ناچار شد ساعاتی برای ادای توضیحات در دادسرای رسانه
باشد .شاکی جدید عادل فردوسیپور البته اصال ارتباطی
با دعواهای اخیرش نداشت بلکه مدیران شرکتی بودند که
چند هفته قبل عادل گزارشی از آن ها در برنامه اش پخش
کرد .ماجرای باشگاهی در گرجستان که مالک خانم آن
از فردوسیپور شکایت کرده است دلیل احضار او بود .در
برنامه  ۹۰این شرکت متهم به انتقال غیرقانونی بازیکنان
به گرجستان شده بود.
••پارس نیوز مدعی شد  :برخی از اعضای شورای شهر
که ارتباط نزدیک با «اتحاد ملت» دارند با علی طیب نیا وزیر
اسبق اقتصاد و امور دارایی دیدار و گفت وگو و از او دعوت
کردند تا برنامه های خود را برای شهرداری تهران ارائه
دهد.طیب نیا پیشنهاد آن ها را برای تصدی شهرداری
تهران رد کرد و گفت که در حوزه مدیریت شهری تخصص
و تجربه ای نــدارد و از این رو خود را گزینه ای مناسب
نمی داند.

...

خبر آخر
نتانیاهو :قتل خاشقجی وحشتناک بود اما
ثبات عربستان برای مقابله با ایران مهم است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت :هرچند قتل جمال
خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول وحشتناک
بوده ،اما ثبات عربستان برای مقابله با فعالیتهای ایران
ضروری است .به گزارش بی.بی.سی ،نتانیاهو در نشستی
خبریدربلغارستانگفت:آنچهدرکنسولگریعربستاندر
استانبولاتفاقافتادوحشتناکبودوبایدباآنبرخوردشود .او
در عین حال گفت با وجود این  ،مشکل بزرگ تر ،ایران است!
بنیامین نتانیاهو گفت :قتل جمال خاشقجی باید پیگیری
شود ،اما همزمان عربستان سعودی باید باثبات بماند .باید
راهیپیداکردکههردویایناهدافباهمتامینشوند.
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بدون موضوع

فری بیکن :کمپین تحریم علیه ایران از هم پاشید

▪نقطه شروع اختالف ها در کاخ سفید بر سر سوئیفت

طی سه هفته اخیر کشمکش های داخلی در کاخ سفید بر
سر قطع دسترسی ایران به سوئیفت به رسانه های آمریکا
راه یافته بود اما این نخستین بار است که برخی منابع آگاه
به صورت قطعی از تصمیم آمریکا مبنی بر قطع نکردن
دسترسی ایران به سوئیفت ،خبر می دهند .مقر سوئیفت
در بلژیک قرار دارد و تحت قوانین بلژیک عمل می کند اما
هیئت مدیره آن از مدیرانی از بانکهای آمریکایی تشکیل
شده است .اختالف ها در دولت آمریکا به حدی است که
حتی در برهه ای «جی.پی مورگان» و «سیتی بانک» دو
بانک بزرگ آمریکایی اعالم کردند که به قطع دسترسی
ایران به بازارهای مالی بین المللی متعهد نخواهند بود.
این اختالف ها از جایی آغاز می شود که برخی مقامات
ضد ایرانی کاخ سفید خواهان اعمال فشار بیشتر بر
ایران و قطع هرگونه ارتباطات مالی تهران هستند .از
جمله به تازگی «تدکروز» سناتور جمهوری خواه کنگره
آمریکا از طراحی الیحه ای خبرداده که به دنبال قانونی
کردن «قطع دسترسی ایران به سوئیفت» است .چندی
قبل برخی مقامات آمریکایی «واشنگتن فری بیکن»
گفت ه بودند که کنگره در بحث داغی با وزارت خزانهداری
آمریکاست که به دنبال باز نگه داشتن خطوط مالی است.
طبق اعالم مقامات ،کنگره تالش میکند تحریمها علیه
ایــران را که از  4نوامبر اجرایی میشود تشدید کند و
خواهان پایان دادن به دسترسی ایران به سوئیفت است
که مبادالت خارجی بــزرگ تهران را تسهیل میکند.
در حالی که ترامپ و مقامات بلندپایه دولت شامل جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی خواستار موضع سخت گیرانه
علیه ایران شدهاند ،وزارت خزانهداری گویا اصرار دارد که
اتصال ایران به سوئیفت بدون تغییر بماند که ممکن است
به دلیل فشار از جانب متحدان اروپایی باشد.
▪خطری که دالر را تهدید می کند!

اختالف نظر آمریکایی ها درباره تحریم ایران در دسترسی
به سوئیفت زمانی آشکار شد که اتحادیه اروپا در اوایل
مهرماه رسما از تالش ها بــرای ایجاد «ســازوکــار مالی
ویژه» موسوم به « »SPVخبرداد که کار دورزدن تحریم
های آمریکا علیه ایران را انجام می دهد و به جای دالر بر
پایه یورو استوار شده و به نوعی یک سیستم مالی موازی
سوئیفت است .موضوعی که برخی تحلیل گران آمریکا
آن را خطری برای سیطره دالر در مراودات مالی جهان
می دانند .این خطر را یک ماه قبل روزنامه آمریکایی

نیویورک تایمز به مقامات این کشور گوشزد کرده بود:
«خطر برای آمریکا آن جاست که سازوکار پرداخت به
اتحادیه اروپا ،تجربه با ارزشی در کارکردن خارج از حیطه
مالی تحت نفوذ واشنگتن میدهد و جزئی همیشگی در
سیستم پرداختهای بینالمللی میشود ».هفته گذشته
نیز برخی دیپلمات های اروپایی هشدار دادند که تحریم
های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران می تواند جهان را
مجبور کند تا یک نظام بانکی جایگزین ایجاد کنند و نظام
بانکی آمریکا و دالر را دور بزنند.
▪کاهش مشارکت جان بولتون در فرایند تحریم های
 4نوامبر

روز گذشته «واشنگتن فری بیکن» در حالی به نقل از
مقامات آگــاه اعــام کــرد ،مقامات ارشــد وزارت خارجه
آمریکا که در زمینه مسائل ایران فعالیت دارند« ،مایک
پمپئو» ،وزیر خارجه آمریکا را به ادامه دسترسی ایران به
سوئیفت متقاعد کردند که طبق گزارش های دریافتی
این پایگاه خبری ،این امتیازات موجب خشم مقامات
آمریکایی مخالف ایران و حتی کاهش مشارکت «جان
بولتون» ،مشاور امنیت ملی آمریکا در روند اجرای تحریم
های  4نوامبر( 13آبــان) شده اســت .در این بــاره یکی
از کارکنان ارشد کنگره آمریکا به واشنگتن فری بیکن
گفت« :کــارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران از هم
پاشید .مقامات دولت به ما می گفتند ،با توجه به این که
ایــران مجبور خواهد شد صــادرات نفت خود را به صفر
برساند ،دادن امتیازاتی در زمینه دسترسی به سوئیفت
کار درستی است .اکنون آن ها می گویند ،دقیقا االن
شروع یک کارزار طوالنی است ،دادن امتیازاتی در زمینه
سوئیفت و انرژی به ایران کار درستی است ».این اتفاقات
همزمان با ارائه برخی معافیت های نفتی به هشت کشور
برای ادامه مراوده با ایران رخ می دهد که نشان دهنده
تضعیف شدن سازوکار تحریم های آمریکا علیه تهران
است.
▪اعالم تحریم های  4نوامبر در روز عقب نشینی

با این حال دولــت آمریکا روز جمعه اعــام کرد تمامی
تحریمها علیه ایران که به موجب توافق هستهای برجام
رفع شده بودند ،بازگشتهاند .این اتفاق درحالی است
که آمریکا عمال در اجــرای تحریم های نفتی با اعطای
معافیت تحریمی به هشت کشور ،در این حوزه آشکارا
عقب نشینی کرده است .به گزارش فارس ،بی.بی.سی
و صدای آمریکا ،این تحریمها که از روز دوشنبه اجرایی
میشوند ،بخشهای کشتیرانی ،مالی و انرژی ایران را
هدف قرار میدهند و دومین بسته تحریمهایی هستند
که بعد از خروج آمریکا از برجام علیه ایران احیا میشوند.

این موضوع را «مایک پمپئو» ،وزیر امور خارجه آمریکا و
«استیون منوچین» ،وزیر خزانهداری این کشور روز جمعه
اعالم کردند.
▪معافیت  8کشور از تحریم های نفتی

«پمپئو» در اظهارات خود گزارشهای قبلی را تأیید و اعالم
کرد :دولت ترامپ هشت کشور را از تحریمهای نفتی علیه
ایران معاف خواهد کرد .وی گفت که این معافیتها موقت
خواهند بود و کشورها باید منابع جایگزینی برای نفت
ایران پیدا کنند .نام این هشت کشور اعالم نشده است اما
به گفته پمپئو هیچ کشور اروپایی در میان این هشت کشور
نخواهد بود اما برخی رسانه ها از جمله صدای اروپای آزاد،
نام ایتالیا را نیز در میان فهرست کشورهای معاف از تحریم
های ایران ذکر کردند .بلومبرگ در گزارش روزگذشته
خود از چین ،ژاپــن ،هند و کره جنوبی به عنوان چهار
کشوری که از تحریم های نفتی ایران معاف شده اند ،یاد
کرده بود .وزیر انرژی ترکیه هم طی سخنانی گفته بود که
از برخی تحریم ها علیه ایران معاف شده است.
▪تهدید سوئیفت و کانال مالی ویژه اروپا

استیون منوچین ،همچنین تلویحا بر قطع نشدن ارتباط

«تاسیسات محرمانه هستهای ایران»
را کشف کرده است 29 .اکتبر :بیانیه
برنامهریزی شده اتحادیه اروپا درباره
ســازوکــار ویــژه مالی (ب ــرای تعامل با
ایران)  29اکتبر :موساد مدعی کمک
به «خنثی کــردن طرح تــرور ایــران» در
دانمارک شد.
▪اذعان نتانیاهو به دست داشتن در
فضاسازی اخیر اروپا علیه ایران

درایـــــن بــــاره بــنــیــامــیــن نــتــانــیــاهــو،
نخستوزیر رژی ــم صهیونیستی هم
در سخنانی اذعـــان کــرد ت ـلآویــو در
ادعاهایی که به تازگی دانمارک علیه
ایران مطرح کرده ،دخیل بوده است.
وی در سفر به بلغارستان مدعی شد:
«ما به تازگی برخی تال شهای ایران
برای اقدامات تروریستی در خاک اروپا
را فاش کرده ایم و در کنار اروپاییها در
مقابله با تروریسم ایستادهایم ».پلیس
دانمارک روز سهشنبه بدون ارائه هیچ
مستنداتی عوامل منتسب به ایــران را
به حمله به یک فرد در خاک این کشور
متهم کرد .وزارت خارجه دانمارک هم
روز سهشنبه در همین زمینه ،سفیر
ایــن کشور را از تهران فراخواند .روز
چهارشنبه «مایا کوتسیانیچ» سخنگوی
«فــدریــکــا مــوگــریــنــی» ،عــلـیرغــم این
ادعاها بر حمایت اتحادیه اروپا از توافق
هستهای با ایران (برجام) تأکید کرد.

همه بانک های ایرانی با شبکه سوئیفت مهر تایید زد و
گفت «:بانک هایی که در لیست تحریم ها قراردارند باید
توسط سوئیفت قطع ارتباط شوند ».هنوز لیست تحریم ها
منتشر نشده اما این اظهار نظرمنوچین به این معناست که
ارتباط همه بانک های ایرانی با سوئیفت قطع نشده است .
وی گفت :سوئیفت که تسهیل کننده بینالمللی مبادالت
بانکی است ،هم مشمول تحریم های آمریکا خواهد شد
مگر آن که مبادالتش فقط برای خریدهای بشردوستانه
باشد .وی افزود :در صورتی که کشورهای اروپایی از طریق
کانال ویژه ارتباط مالی مبادلهای با طرفهای ایران که
در بلژیک مستقر است انجام دهند ،خزانهداری آمریکا از
تمامی اختیارات خود برای مقابله با آن ها استفاده خواهد
کــرد .وی همچنین گفت :خــزان ـهداری قصد دارد روز
دوشنبه نام ۷۰۰فرد و شرکت را به فهرست تحریمها علیه
ایران اضافه کند .وزیر خزانهداری آمریکا اضافه کرد۳۰۰:
موردازاینتحریمهاجدیدهستند ۴۰۰.مورددیگرنفرات
و شرکتهایی هستند که تحریمها علیه آن ها ذیل برجام
رفع شده بود و مجدد به فهرست تحریمها باز میگردند.
همزمان نیز کــاخ سفید در بیانیهای ادعــا کــرده است
مواد غذایی ،دارو و تجهیزات پزشکی همچنان مشمول
تحریمهای آمریکا علیه ایران نمیشوند این درحالی است
که آمریکا عمال اجــازه نقل و انتقال مواد غذایی ،دارو و
تجهیزات پزشکی را هم به ایران نمی دهد.
▪غیبت معنادار بولتون در جلسه رونمایی از احیای
تحریم ها

همچنینبراساسگزارشهایمنتشرشده«جانبولتون»،
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جلسه روزگذشته برای
رونماییازاحیایتحریمهاعلیهایرانحضورنداشتهاست.
هرچند یکمقامآمریکاییروزجمعهدرگفتوگوباسیانان
ادعا کرد دلیل غیبت بولتون ،تغییر برنامه کاری او بوده
است اما پیشتر ،واشنگتناگزماینر و واشنگتن فری بیکن
گزارشدادهبودندکهبولتونازنرمشدنمواضعکاخسفید
دراجرایتحریمهاعلیهایرانمأیوسشدهوازتصمیماولیه
برایقرائتبیانیهرئیسجمهورآمریکاانصرافدادهاست.

رئیس جمهور :گفت و گو با اروپا درباره مسائل منطقه ای آغاز شده است
رئیسجمهور در یادداشتی که در روزنامه فایننشیالتایمز انگلیس منتشر شد با تاکید بر این که «برجام به خوبی نشان
داد که جمهوری اسالمی ایران اهل منطق و گفت و گوست» اظهار کرد :بر همین اساس است که با کشورهای اروپایی
رایزنی و گفت وگوهای سیاسی درباره موضوعات مهم و مورد عالقه مشترک به ویژه مشکالت و بحرانهای موجود
در منطقه را با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای حل این بحرانها آغاز کردهایم .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی در این یادداشت افزوده است « :یکجانبهگرایی ،مهلک و چندجانبهگرایی به عنوان
تنها اقدام مناسب ،کمهزینه و کارا محسوب میشود .اروپا با سنت چندجانبهگرایی خود میتواند نقش مهمی را در
راستای هویت و منافع خود و به منظور تقویت صلح و ثبات در جهان ایفا نماید .ایران به چندجانبهگرایی اعتقاد دارد و
آماده است با همه کشورهای صلحدوست در این مسیر همکاری کند .همکاری ایران و اروپا ،منافع درازمدت برای هر
دو طرف و صلح و ثبات جهانی دربرخواهد داشت ».روحانی در این یادداشت با بیان این که «رویکرد دولت ترامپ در
زمینه موضوعات تجاری ،معاهدات بینالمللی و برخورد تحقیرآمیز ترامپ حتی درباره متحدان ایاالت متحده ،نظم
جهانی را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است» افزود :در یک کالم ،سیاست یکجانبهگرایی ،تبعیض نژادی،
مسلمانستیزی و تضعیف معاهدات مهم بینالمللی از جمله معاهده تغییرات اقلیمی که توسط دولت فعلی آمریکا
دنبال میشود از اساس با رویکرد چندجانبهگرایی و دیگر نظرات سیاسی  -اجتماعی که اروپا آن را دنبال میکند،
در تضاد است .رئیس جمهور برجام را «پیروزی بزرگ دیپلماسی در دوران معاصر» توصیف کرده و آورده است« :بعد از
خروج آمریکا از برجام ،گفت وگوهای خوب و سازندهای را با اعضای باقی مانده در برجام از جمله کشورهای اروپایی
آن داشتهایم .مواضع این کشورها در حمایت از برجام ارزشمند بوده است .اکنون ضروری است سه کشور اروپایی به
اضافه روسیه و چین ( )E3+2قبل از اعمال تحریمهای یکجانبه و فرامرزی جدید آمریکا ،بسته نهایی خود را کهباید
تحریمهای آمریکا را جبران کند ،ارائه و اجرایی نمایند .تنها از طریق بهرهمندی ملت ایران از دستاوردهای برجام
است که این توافق تاریخی تداوم خواهد داشت».

فالحت پیشه :وزارت خارجه باید در برابر دانمارک اقدام متقابل می کرد

محمد جــواد ظریف وزیــر امــور خارجه
کشورمان ادعــاهــای دانــمــارک علیه
ایران را «عملیات پرچم عوضی» از سوی
ســازمــان جاسوسی مــوســاد توصیف
کرد .حسام الدین آشنا مشاور رئیس
جمهور هم با اشاره به نقش موساد در
توطئه اخیر علیه ایران نوشت« :طرح ب»
آمریکا،اسرائیل،عربستان و منافقین
کلید خورد .همزمان بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تایید کرد
که این رژیم در این مسئله با کشورهای
اتهام زننده به ایــران همدست است.
دراین باره ظریف در صفحه توئیترش
نوشت« :اقــدام منحرف و خیر هسرانه
موساد در کاشت پرچمهای عوضی
(آدر سدهـــی غلط) تنها عــزم ما برای
تعامل سازنده با دنیا را تقویت میکند».
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین
در صفحه شخصی خــود در توئیتر،
تصویری از ادعــاهــای صهیونیستها
علیه ایران در سال  2018را به اشتراک
گذاشته و پرسیده« :سلسله تقارنهای
شگفتانگیز یا تاریخچهای ســاده از
برنامه موساد برای ازبین بردن برجام؟»
ظریف سلسله اقــدامــات موساد علیه
توافق هستهای ایران در سال 2018
را به شرح ذیل توضیح داد 30 :آوریل:
نتانیاهو ادعـــا ک ــرد مــوســاد «اســنــاد
محرمانه برنامه هستهای ایران» را کشف
کرد 8 .می :ترامپ از برجام خارج شد.
 3ژوئــن :رئیسجمهور روحانی سفر
منطقهای به سوئیس و اتریش را آغاز
کــرد 3 .ژوئـــن :مــوســاد مدعی کمک
بــه «خنثی ک ــردن طــرح بمبگذاری
ایــران» در فرانسه شد 26 .سپتامبر:
ترامپ نمایش فجیعی علیه ایــران در
شورای امنیت سازمان ملل اجرا کرد.
 27سپتامبر :نتانیاهو ادعا کرد موساد

محمدرضازائری
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خبر مرتبط

تحلیل ظریف وآشنا از پشت پرده توطئه ضدایرانی دانمارک

این مقام اروپایی روز چهارشنبه گفت:
«حمایت این اتحادیه از برجام به قوت
خــود بــاقــی اســت امــا دیــگــر مسائل با
ایــران از جمله اتهام قتل در اتحادیه
اروپــا به صورت جداگانه مورد بررسی
قــرار خواهد گرفت ».وی اضافه کرد:
«ما تهدید علیه امنیت اتحادیه اروپا را
نمیپذیریم و این اتفاقات را فوق العاده
جدی تلقی میکنیم .وی به این موضوع
اشاره کرد که تحریمها علیه ایران (در
ارتباط با تروریسم یا حقو قبشر) هنوز
پابرجا هستند».در همین زمینه وزیران
خارجه سوئد ،نــروژ ،فنالند و ایسلند
با صدور بیانیهای مشترک ،از ادعای
ضدایرانی اخیر دولت دانمارک حمایت
کردند .وزیران خارجه پنج کشور حوزه
اسکاندیناوی از جمله خود دانمارک ،با
انتشار بیانیهای مشترک ،از اقدام اخیر
کپنهاگ دفاع کردند .در همین راستا
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش
داد وزیــر خارجه نــروژ ،سفیر ایــران در
اسلو را برای گفتوگو درباره ادعاهای
دانمارک علیه ایران ،احضار کرده است.
▪روایت آشنا از آغاز «طرح ب» مربع
آمریکا ،اسرائیل ،عربستان و منافقین

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور
هم با اشــاره به نقش موساد در توطئه
اخیر علیه ایـــران نــوشــت« :طــرح ب»
آمریکا،اسرائیل،عربستان و منافقین

طلوعآفتابفردا 6:29
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همزمان با اعالم بازگشت تحریم ها ،با اشاره به برخی معافیت های تحریمی و اختالف ها در دولت آمریکا

پس از برخی خبرها و اتفاقات اخیر در حوزه تحریم های
آمریکا که نشان از عقب نشینی قدم به قدم واشنگتن و کم
اثر شدن تحریم ها می داد ،اکنون یک رسانه آمریکایی
از «کاهش ضریب تاثیر» تحریم ها علیه تهران و «از هم
پاشیدن کارزار تحریمی ترامپ علیه ایران» خبرداد .پایگاه
اطالع رسانی «واشنگتن فری بیکن» این تحلیل را ذیل
خبری به نقل از برخی مقامات مسئول در دولت آمریکا
ارائهکرد.ایننشریهآمریکایینوشتهاست«:مقاماتارشد
وزارت خارجه آمریکا که در زمینه مسائل ایران فعالیت
دارند« ،مایک پمپئو» ،وزیر خارجه دولت آمریکا را به ادامه
دسترسی ایران به سوئیفت متقاعد کردند ».سوئیفت یا
«جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» موسسه مالی
است که حدود  11هزار موسسه مالی و بانک از بیش از
 200کشور جهان عضو آن هستند و براساس آمارهایی
که پایگاه اینترنتی این نهاد ارائــه کرده در سال جاری
میالدی روزانه بیش از  28میلیون پیام از طریق سوئیفت
مبادله شده است.
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قدرت ،کنترل می خواهد!
وقتی برخی رفتارهای متکبرانه و غرورآمیز صاحبان زور را
میبینیموشاهدتبختروخودخواهیکسانیهستیمکهدر
فرصت چند روزه دنیا با بیشتر داشتن های شان مورد ابتال
هستند به یک اصل ثابت در همه آن موارد  -در همه تاریخ و
همه جای جهان  -می رسیم   .
فــرقــی نــمــی کــنــد کــه ایـــن آزمــــون ســخــت دربـــــاره یک
سرهنگ خودمان باشد یا روحانی مسلمان در عــراق و
عربستان یا ثروتمندی مرفه و بی نیاز در اروپا یا آمریکا.
آن چه در همه این مصادیق ،فــارغ از شرایط تاریخی و
جغرافیایی مشترک است آن «احساس قــدرت» و سلطه
و برتری است که از موقعیت های شان ناشی می شود  .
طبیعت انــســان چنین اســت کــه بــه تعبیر ق ــرآن کریم
«لیطغی أن رآه استغنی /چــون خــویــش را بــی نیاز
ببیند سرکشی مــی کــنــد» .از آغــاز تــاریــخ بشر تاکنون
ایــن مثال هــا را مــی تــوان در همه جــوامــع مــرور کــرد و
دریافت که «قــدرت» غــرور آور اســت و سه چیز اســت که
بــه انــســان قـــدرت مــی دهـــد :ثـــروت ،ســاح و دانـــش!
هـــــمـــــواره دانــــــش روحــــانــــیــــان و ثــــــروت تـــجـــار و
ســــاح نــظــامــیــان بـــه آنـــــان قـــدرتـــی مـــی دهــــد که
دی ــگ ــران را وادار بــه تسلیم و خــضــوع مــی ســــازد.
قــدرت همیشه کنترل مــی خــواهــد و اگــر ایــن «قــدرت»
در هــر یــک از ایـــن زمــیــنــه هــا مــحــدود نــشــود و تحت
ن ــظ ــام و ضــابــطــه ای صــحــیــح درنـــیـــایـــد مـــی تــوانــد
بــه مفاسد و مصیبت هــای جــبــران نــاپــذیــر بینجامد.
کــنــتــرل قـــدرت هــم دو ســطــح حــداقــلــی و حــداکــثــری
دارد .جنبه حــداکــثــری بــا اخـــاق و ایــمــان و معرفت
و سیر روح ــی و سلوک معنوی و تعالیم دینی تأمین
مــی شــود و مــی کــوشــد کــه افـــراد را بــا میل و رغــبــت و
خواست و اراده خــودشــان به مسیر رشــد هدایت کند.
ایــن اســت که به ایــن ترتیب گاهی یک تاجر ثروتمند،
بخشنده ترین افــراد جامعه می شود و فرمانده نظامی
مثل صــیــاد شــیــرازی و عــبــاس بــابــایــی عــابــد و زاهـــد و
سالک می شوند و عالمی برجسته مانند عــادی ترین
افــراد شهر و محله فروتنی و خضوع پیشه می کنند  .
امــا ایــن کنترل حــداکــثــری را نمی تـــوان اجــبــار کرد
و مــثــا بــه یــک افــســر یــا تــاجــر گــفــت کــه بــایــد حتما به
کــاس اخـــاق بـــروی و رشــد معنوی داشــتــه بــاشــی!  
حتی اگر چنین اجباری هم قابل تصور باشد اقتضای
عملی و لــوازم آن قابل تحقق و ارزیابی نیست ،از این رو
چاره ای جز تمرکز بر کنترل های حداقلی انسانی  -بر
اساس قراردادها و توافق های اجتماعی -باقی نمی ماند  .
کنترل حداقلی چیزی است که در همه جای دنیا برایش
راهکارهای عملی تدبیر کــرده انــد و به تفاوت مناطق
و جوامع بشری از چند سال تا چند سده تجربه دارنــد.
ق ــان ــون حــــدود و ض ــواب ــط ایـــن کــنــتــرل حــداقــلــی را
تنظیم مــی کند و اجـــازه نمی دهــد قـــدرت هــر یــک از
گــروه هــای اجتماعی باعث طغیان و سرکشی شــود و
میدان را بــرای تجاوز آنــان به حقوق دیگران بــاز کند.
م ــا در زن ــدگ ــی دنــیــایــی مـــان ب ــا فــرشــتــگــان روبــــه رو
نیستیم بلکه با انسان هایی سروکار داریــم که به طور
طبیعی گــرفــتــار خصوصیات مـــادی خــویــش هستند
و بــه اقــتــضــای طبیعت مـــادی شــان رفــتــار مــی کنند  .
اگر رشد و تعالی فرد و سعادت و نیکبختی جامعه را می
خواهیم چاره ای جز آن نداریم که ضوابط قانونی دقیق
و محکم بــرای کنترل و مــحــدود ساختن قــدرت در هر
حوزه و عرصه ای وضع کنیم و با تمام وجود به این ضوابط
احترام بگذاریم و از هر طایفه و گروه و مذهب و مسلکی
هستیم در زندگی مشترک انسانی مان این قانون را به
عنوان یک میثاق مشترک ،محترم و مقدس بشماریم.
در غیر این صورت صاحبان قدرت ،هر که باشند طغیان
خواهند کرد و محیط پیرامون خویش را به فساد و تباهی
مبتال خواهند ساخت.

کلید خــورد .بعداز شکست طرح الف
(7آبان) کیس سازی (موردسازی) برای
همراه کردن اروپا با تحریم غیر قانونی
آمریکا با بهانه تروریسم کلید خورد.
خــاص کــردن عربستان از فشار بین
المللی قتل خاشقجی هدف دیگر این
توطئه است.وی افزود :اعتراف موساد
و تبریک زود هنگام پمپئو دم خروس را
نشان داد .غافل از آن که دست ایران
پر است و موساد کیس سوخته را حراج
کرده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور
خارجه هم در این زمینه تأکید کرد :باید
از برخورد دولت دانمارک ،متاسف بود
زیرا اقــدام مذکور ،اقدامی مشکوک و
حساب شده یا سناریویی از پیشنوشته
شده در ادامه سناریوهای تکراری است
که طی ما ههای اخیر توسط برخی از
محافل غیراروپایی در جهت تخریب
روابــط رو به گسترش ایــران و اتحادیه
اروپا طراحی و مطرح شده است.
▪فالحت پیشه :وزار تخارجه باید
در برابر دانمارک اقدام متقابل میکرد

از ســوی دیــگــر حشمت ا ...فالحت
پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس در واکنش به
اقــدام دولــت دانمارک در فراخواندن
سفیر این کشور از ایران گفت :از وزارت
خارجه انتظار داشتیم بعد از حادثه
تروریستی اهواز ،احضار سفیر دانمارک
و موضوع حضور سرکرده های تروریسم
افراطی جنوب کشور در دانمارک را
پیگیری کند اما متاسفانه به دلیل برخی
مالحظات ،این کار انجام نشد.
فــاحــت پیشه تصریح ک ــرد :انتظار
داشتیم وزارت امــور خارجه در قبال
اقدامات کشور دانمارک مقابله به مثل
کند که متاسفانه این اقدام انجام نشد.
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