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به زنجیر کشیده میشوند.
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تازههای مطبوعات
••آرمان امروز -این روزنامه در گزارشی با اشاره به انتقادات
رئیس جمهور و معاون اول وی از برخی اعضای کابینه
نوشت :صدای تغییر از پاستور به گوش میرسد؛ صداهایی
که از اتاق رئیسجمهور و معاون اول اوست.
••صبح نو -محمد رضا باهنر نماینده ادوار مجلس شورای
اســامــی تأکید کــرد :در کشور بــا پنج چالش اساسی
مواجهیم که جریا نهای اصال حطلب و اصو لگرا بر آن
اتفاق نظر دارند که موضوعی سیاسی نیست اما متأسفانه
عــد های از این چالشها ازجمله چالش «آب» دستاویز
سیاسی بهوجود میآورند در حالی که این مسائل تنها به
همدلی و ارائه راهحل نیاز دارند.
••فرهیختگان -دانشگاههای شهید بهشتی ،فردوسی
مشهد ،قوچان ،ارومیه ،تبریز ،عالمه ،صنعتی شاهرود،
تربیت مدرس و حاال صنعتی کرمانشاه و سهند تبریز از
جمله مراکزی هستند که به تازگی بیشترین تجمع را در
اعتراض به قوانین سنوات تحصیلی داشتهاند .در ظاهر این
دانشجویان دو خواسته اصلی دارند؛ یک :افزایش سنوات
تحصیلی در مقطع کارشناسی و دکترا به مدت  ۱۰نیم
سال و کارشناسیارشد به مدت ۶نیم سال و دوم :عدم تمیز
سنوات تحصیلی و رفاهی ،به این معنی که اگر دانشجویی
وارد دوره سنوات شد ،هزینههای رفاهی او همچون دوره
ماقبل از سنوات محاسبه شود.

...

انعکاس
••فراروخبرداد :شهرداری تهران در دوره جدید که یکی
از شاکیان یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز
در ماجرای افشای اسناد سازمان بازرسی در بحث امالک
شهرداری بود ،شکایت خود را پس گرفت.
••تابناک نوشت  :چندی پیش بود که ،رئیسجمهور از
برخی وزیران ناامید خود گالیه کرده بود ،حاال معاون اول
روحانیصریحترحرفرئیسجمهورراتکرارکردهوازرفتن
مدیران بی انگیزه سخن به میان آورده است .آن چه به ذهن
می آید ،این است که «روحانی» کابینه و دولت فعلی اش را
بر مبنای قبل از خروج آمریکا از برجام و با فرض عمل شدن
به مفاد این قرارداد توسط طرف های مقابل بسته است ،اما
از زمانی که بحث خروج آمریکا از برجام جدی شده ،رئیس
جمهور و ارکان تصمیم گیر در دولت به این نتیجه رسیده اند
که باید تغییراتی در بدنه دولت صورت بگیرد.
••مشرق نوشت :معاون ارتباطات شهرداری تهران با بیان
اینکه عمل جراحی نجفی شهردار سابق تهران دو روز قبل
با موفقیت انجام شد ،اظهار کرد:هم اکنون نجفی برای طی
دوره درمان در یکی از بیمارستانهای تهران بستری است.
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پس از مذاکرات اروپایی ظریف در بروکسل تشریح شد

 9محورگفت وگوی برجامی ایران و اروپا
موگرینی :باید برجام را از بخش مراقبت های ویژه خارج کنیم

وزیر خارجه کشورمان دیروز در حالی به تهران بازگشت که
به ظاهر ایران و اروپا طی مذاکرات فشرده در بروکسل به
یک توافق کلی سیاسی درباره موضوعات گفت و گوهای
آینده دست یافته اند .این در حالی است که از جزئیات بسته
پیشنهادی اروپــا برای تضمین منافع مردم ایــران خبری
منتشر نشده ،تنها موگرینی به  9زمینه ای که این بسته
شامل آن ها می شود ،اشاره کرده است .فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این مذاکرات
در پاسخ به سوالی درباره ارائه تضمین به ایران ،با اشاره
به دشــواری مسیر اروپــا گفت :ممکن است نتوانم درباره
ضمانتهای حقوقی یا اقتصادی صحبت کنم ،اما میتوانم
درباره کار جدی ،مصمم و متعهد از سوی طرف اروپایی و
همچنینطرفایرانیبرایحفظتعهداتمانصحبتکنم.
▪ظریف :دنبال خیالبافی نیستیم که اروپا رابطهاش را
با آمریکا به هم بزند

وزیر خارجه کشورمان که پس از یک تور طوالنی و بعد
از رایزنی در چین و روسیه به بروکسل رفته بود ،گفت و
گوهای سه شنبه شبش با سه وزیر اروپایی و موگرینی را
یک «شروع مناسب» توصیف کرد و گفت :این گفت و گوها
پیام سیاسی مهمی را ارسال کرد اما این پایان کار نیست.
تصمیم گرفتهایم که از ابتدای هفته آینده برنامههای مان
را جدیتر پیش ببریم .به گزارش تسنیم ظریف همچنین
درخصوص موضوع تضمین اروپا به ایران هم گفت :ما در
این نشست گفتیم که باید این حقوق ایران تضمین شود
و آن ها هم گفتند که تالش خودشان را خواهند کرد .به
گفته وزیر خارجه کشورمان فع ً
ال فهرستی از کارهایی که
باید انجام شود تهیه شده ،اما این موارد باید به صورت
عملیاتی تر و جزئی تر بررسی شود که این کار ظرف چند
هفته آینده انجام خواهد شد .محمد جواد ظریف همچنین
با بیان این که اروپایی ها متحد آمریکاییها هستند و اروپا
قرار نیست روابطش را با آمریکا کنار بگذارد ،گفت :دنبال
خیا لبافی نیستیم که اروپا رابطهاش را با آمریکا به هم
بزند.موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
هم پس از این نشست در بیانیه ای که روزنامه آمریکایی
واشنگتن پست آن را جسورانه توصیف کرد ،ضمن ابراز
تأسف راجع به خروج آمریکا از برجام ،بر تعهد اروپــا به
اجرای مــداوم ،کامل و موثر توافق هستهای تأکید کرد
و گفت :توافق کردیم که گفتوگوهای مان را در تمام
سطوح تعمیق کنیم .وی از گفتوگوهای کارشناسی
فشردهای خبر داد که موضوعات زیر را در بر می گیرد-1 :
حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران-2 ،ادامه فروش

مواهب اقتصادی توافق بهرهمند باشد .مرکل هم یک بار
دیگر از لغو برجام توسط آمریکا انتقاد کرد .در همین حال
و در ادامه موج واقع بینی ایجاد شده در بین برخی مقامات
اروپایی ،دونالد تاسک رئیس شورای اروپا با بیان این که
ترامپ اروپا را از توهم خارج کرده ،گفت :اروپاییها باید
آماده باشند که خود به صورت مستقل درباره موضوعات
مختلفاقدامکنند.ویافزود:باوجودداشتندوستیمانند
ترامپ اروپا به دشمن نیاز ندارد!
▪مکانیزم کمیسیون مشترک ؛بدون آمریکا

نفت ،گاز ،محصوالت نفتی و پتروشیمی و انتقا لهای
[مالی] مربوط -3 ،مبادالت بانکی موثر با ایــران-4 ،
ادامه روابط در زمینه حمل و نقل دریایی ،زمینی ،هوایی
و ریلی با ایران -5 ،ارائه اعتبار صادراتی بیشتر و ایجاد
خطوط اعتباری ویژه در زمینههای مالی ،بانکی ،بیمهای
و تجاری با هدف تسهیل همکاریهای اقتصادی و مالی
از جمله از طریق حمایت عملی از سرمایهگذاری تجاری،
 -6تکمیل و اجرای تفاهم نامهها و قراردادهای بیشتر بین
شرکتهای اروپایی و ایران -7 ،سرمایهگذاری بیشتر
در ایران -8 ،حمایت از فعاالن اقتصادی اروپا در ایران
و تأمین فضای اطمینانبخش حقوقی و  -9ایجاد هرچه
بیشتر یک محیط تجاری شفاف و قانونمحور در ایران.
▪موگرینی :ممکن است نتوانم دربــاره ضمانتهای
حقوقی یا اقتصادی صحبت کنم

موگرینی افزود :توافق شد که هم سه کشور اروپایی حاضر
در نشست و هم دیگر اعضای اتحادیه اروپا ،عالوه بر سطح
اتحادیه ،تدابیر قانونی الزم در داخل کشورهای شان را
برای اجرایی کردن ساز و کارهای مد نظر به منظور «حمایت
از فعاالن اقتصادی اروپایی» در دستور کار قــرار دهند.
وی افزود :البته باز هم میگویم ،کار ســادهای نیست و
اگر بخواهم از اصطالحی که برخی دور میز به کار بردند
استفاده کنم ،باید بگویم که گویی "یکی از اقوام ما در بخش
مراقبتهایویژهاستوهمهمامیخواهیمدراسرعوقتاو
راازبخشمراقبتهایویژهخارجکنیم"».ویاضافهکرد :با
بودن برجام برای رسیدگی به هر موضوع دیگری که باید
به آن بپردازیم ،چه مسئله موشکی و چه مسئله منطقهای،
شانسبهتریداریم .ویهمچنین درپاسخبهسوالیدرباره

ارائه تضمین به ایران ،با اشاره به دشواری مسیر اروپا گفت:
ممکن است نتوانم درباره ضمانتهای حقوقی یا اقتصادی
صحبت کنم ،اما میتوانم درباره کار جدی ،مصمم و متعهد
از سوی طرف اروپایی و همچنین طرف ایرانی برای حفظ
تعهدات مان صحبت کنم .پیش از این نشست لودریان وزیر
خارجه فرانسه گفت :نه تنها باید کاری کنیم که توافق اجرا
شود بلکه باید تضمینهایی داشته باشیم که ایران بتواند از

بنا بر آن چه ظریف و موگرینی اشاره کردند جمعه هفته آینده
نشست کمیسیون مشترک برجام بدون حضور نماینده
آمریکا در وین برگزار می شود .به گفته موگرینی این نشست
در سطح معاونان وزرای خارجه یا مدیران سیاسی وزارت
خارجه کشورهای عضو برجام برگزار می شود .به گزارش
ایرنا ظریف درباره این نشست گفته بود« :آمریکاییها از
برجام خارج شدهاند و قطعا در این نشستها نخواهند بود.
جلسه کمیسیون مشترک بدون آمریکاییها برگزار خواهد
شد و مکانیزم کمیسیون مشترک از آن مسیر به جریان
میافتد».ویازپیشبینیجلسهوزرایعضوبرجامهمخبر
داد و گفت :این جلسه در زمان مناسب تشکیل می شود.

یادداشت

کلی گویی برای ایران تضمین نمی شود

یزدان پناه -موارد  9گانه ای که فدریکا موگرینی به عنوان مفاد مورد تفاهم مذاکرات ایران و اروپا بیان کرد( ،به جز
بند  9که مربوط به شرایط داخلی اقتصاد ایران است بقیه موارد  8گانه) گرچه از اصلی ترین موضوعاتی است که
درصورت تامین منافع ایران در آن ،می توان به حیات برجام بدون آمریکا امیدوار بود اما تااین جای کار آن چه خانم
موگرینی می گوید ،همان مواردی است که سه سال پیش در برجام آمده بود؛ با این تفاوت که در این  2.5سال اجرای
برجام با این که آمریکا در برجام بود و از تحریم های ثانویه این کشور هم خبری نبود اما منافع ایران در توافق هسته
ای تامین نشد تا جایی که به تازگی ظریف در نامه اش به سازمان ملل گفته بود که نقض های فاحش برجام «...باعث
زیان غیرقابل جبرانی به ایران و روابط تجاری بینالمللیاش شده است ».اکنون که تحریم های ثانویه آمریکا می
تواند همچون سمی مرگبار برای شرکت ها و بانک های بین المللی فعال در ایران یا خواستار همکاری با ایران باشد،
اگر اروپا نخواهد «تضمین واقعی و عملی» برای اجرای این مفاد  8گانه بدهد ،آن چه خانم موگرینی به عنوان شفاف
کردن تجارت و تسهیل مسیر های مالی و  ...نام برده ،همه و همه فقط حرف های زیبا یی است که منفعتی برای ایران
ندارد و اروپا و نیز کسانی که با اروپا مذاکره می کنند باید بدانند که این کلی گویی ها ،برای مردم ایران منافع نمی
شود .این را با ادبیاتی دیگر ،یک خبرنگار در نشست خبری موگرینی پس از مذاکرات بروکسل به او گفته بود« :شما
تعدادی از اقدامات را ذکر کرده اید .آن ها چه هستند؟ آیا آن ها وعدهاند؟ تعهداتاند؟ چیزهایی هستند که ما (اروپا)
انجام خواهیم داد؟ یا مواردی که هر دو طرف مشتاق هستند؟ یا این ها اهداف تعیین شده اند؟ و آیا هیچ تضمینی
وجود دارد؟ .»...موگرینی در پاسخ به این سوال نکاتی گفت که شاید برخی در آن نشست خبری پذیرفته باشند اما
واقعیت این است که این ها برای ما «تضمین عملی و واقعی» نمی شود.
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کودتا با طعم تبلیغات سیاه و سفید!
«یرواند آبراهامیان» در کتاب «کودتا» ،درباره چگونگی انجام
کودتای  28مرداد 1332مینویسد«:نقشه کودتا دو بخش
عمده داشت :ایجاد آشوب و ناآرامی به منظور بیثباتی دولت
و اجــرای کودتای نظامی متعارف بــرای سرنگونی دولت.
ویلبر شخص ًا مسئول بخش جنگ روانــی بود .او متخصص
تبلیغات سفید و سیاه بود .تبلیغات از نوع سفید ،اطالعاتی
تخریبگراماحقیقیومرتبطبودوتبلیغاتسیاه،شاملارائه
اطالعاتیغیرواقعیوعمدت ًاگمراهکنندهمیشد.اوباافتخار
گفته است که وظایف و مأموریت او تضعیف دولت به هر شکل
ممکن و دامن زدن به احساسات و هیجانات عمومی علیه
مصدق بود(».صفحه  )240وی دربــاره الگویی که سفارت
آمریکا و انگلیس ،برای اجرای کودتا در ایران به کار گرفتند،
مینویسد«:بخشهای اساسی طرح کودتا عبارت بود از:
برجسته کردن تهدید فرضی کمونیسم ،مرتبط کردن جبهه
ملی و حزب توده ،مبالغه در قدرت حزب توده ،پرتعداد نشان
دادن هواداران حزب ،جعل اسناد برای اثبات رخنه حزب در
دولت ،طرح این ادعا که حزب توده در حال آماده شدن برای
اجرای کودتاست و هشدار در این باره که مصدق آگاهانه یا
ناآگاهانه راه را برای الحاق ایران به بلوک کمونیستی فراهم
می کند(».صفحه« )241آبراهامیان»مینویسد«:نخستین
نشستمشترکوزارتخانههایخارجهآمریکاوبریتانیابهاین
توافقمنجرشدکهدرشرایطکنونی،هیچعنصریازتحریکات
روسی مشاهده نمیشود و این مسئله ،به طور اصولی نباید
بخشی از مشکل کوتاه مدت و فوری جنگ سرد تلقی شود ...
موضوع تهدید کمونیسم آن قدر تکرار شده بود که مصدق نیز
نتوانستازبهطعنهگرفتنآنخودداریورزد.لویهندرسون
در آخرین دور مذاکرات خود درباره غرامت ،شکایت داشت
که هرگز نمی تواند دیدگاهها و برداشتهای مصدق را به
بریتانیاییها بقبوالند .مصدق در جواب به طعنه گفته بود:
میتوانی به آنان بگویی که شما ایران را از کمونیسم نجات
میدهید!»(صفحه  )243به نوشته «آبراهامیان»« ،در نقشه
کودتا تصریح شده بود که رسانهها ،به ویژه روزنامههای غربی
باید بر خطر کمونیسم تأکید و از بابت تساهل مصدق راجع به
حزبتودهاعالمنگرانیکنند(».صفحه)249نگارشمقاالت
متعددیکهبرخطرنفوذکمونیسمدرایرانتأکیدمیکردند،
درهمینزمینهصورتگرفت؛بهدیگرسخن،تبلیغاتسیاهو
سفید در رسانههای داخلی و خارجی ،فضا را برای براندازی
دولتمصدقفراهمکردوآمریکاوانگلیستوانستندبااستفاده
ازهمینفضا،بهعمرحکومتویپایاندهند.
برگرفته از کتاب «کودتا» ،اثر «یرواند آبراهامیان» ،ترجمه

محمدابراهیم فتاحی(نشر نی؛ )1392

CMYK

