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نیم نگاهی به برگزاری انتخابات پارلمان اروپا 
در سرزمین ملکه؛

لندن زیر تیغ بروکسل 
فرشاد گلزاری 

کمتر از 15 روز به برگزاری انتخابات پارلمان 
اروپا باقی مانده، اما هر قدر که به زمان برگزاری 
آن نزدیک می شویم ترس و وحشت در سراسر 
قاره سبز بیشتر گسترش پیدا می کند. واقعیت 
این اســت که تمام احزاب موجود در سراســر 
خاک اروپا این ایام در حــال برنامه ریزی برای 
ورود به پارلمانی هستند که هر چند نام »اروپای 
واحد« را یدک می کشد، اما روز به روز شکاف در 
پیکره و بدنه آن عمیق تر می شود. به نظرم هیچ 
واقعه ای )انتخابات پارلمــان اروپا( تا به این حد 
نمی تواند برای وراث دوران رنسانس مهم باشد 
چراکه ورود به صحن پارلمان اروپا نه تنها آرزوی 
رهبران احزاب اروپا به شــمار می رود بلکه این 
مکان دقیقاً جایی اســت که هر چهره سیاسی 
می تواند گفتمان و سیاســت کشورش را به رخ 

رقبای خود بکشد.
فارغ از ایــن موضوع پارلمــان اروپا در کنار 
شــورای اروپایی به عنــوان مقنن قاره ســبز 
شناخته می شــود؛ به عبارتی دیگر این نهاد نه 
تنها جنبه سیاسی مهم در معادالت اروپا ) و صد 
البته جهان( دارد بلکــه از حیث حقوقی دارای 
جایگاهی اســت که می تواند دولت های حاکم 
بر خاک اروپا را به چالش بکشد. از نگاهی دیگر 
نمایندگانی که قرار است وارد این نهاد اروپایی 
شوند به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب 
می شوند؛ به عبارتی شیواتر هر کدام از چهره های 
سیاسی که در کشــورهای اروپا اقدام به نامزد 
شــدن برای انتخابات پارلمان اروپا می کند، با 
رای مستقیم مردم همان کشــور برای مدت 5 
سال راهی استراسبورگ می شــوند تا بتوانند 
به نفع کشــور خود و برای تقویت اروپای واحد 
چانه زنی کنند. شهروندان اروپا اگرچه همانند 
بســیاری از ملت های موجــود در خاورمیانه، 
آفریقا، آمریکا و غیره سیاسی نیستند یا سیاست 
را دوست ندارند، اما انتخابات پارلمان اروپا را به 
نوعی نماد دموکراسی اروپا می دانند؛ اما سوال 
مهم این است که تکلیف بریتانیا در این رویداد 

چگونه خواهد بود؟

لندن، معترض اما مجبور! 
تنها کشوری که در فضای فعلی از برگزاری 
انتخابات پارلمــان اروپا نه تنهــا ناراحت بلکه 
عصبانی ظاهر شــده، بریتانیا است. همگان به 
خاطر دارند که چه اتفاقی در ســال 2016 در 
پی همه پرســی برای خــروج لنــدن از جمع 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپایی افتاد و جالب 
اینجاســت که پرونده مذکور همچنان مفتوح 
اســت. جالب اینجاســت که بر اساس گزارش 
منتشر شده از ســوی گوگل بیش از 60 تا 70 
درصد رای دهندگان در این همه پرسی در روز 
برگزاری همه پرسی، میلیون ها بار این عبارت 
را جســت وجو کرده انــد که حکایــت از عدم 
اطالع آنها در این مورد بوده اســت! از این منظر 
بریتانیا که خواهان خروج از اتحادیه اروپا است 
با اعمال فشــار پارلمان اروپا مجبور به برگزاری 
این انتخابات است؛ چراکه لندن اخیراً شش ماه 
فرصت برای اجرای برگزیت از بروکســل قرض 
کرده اســت و به همین دلیل مشمول برگزاری 
انتخابات خواهد شــد. این در حالی  اســت که 
ترزا می )نخســت وزیر بریتانیا( اعالم کرده که 
برگزاری این انتخابات 110 میلیون یورو برای 
لندن هزینه در بر خواهد داشت. هزینه ای که در 
وضعیت فعلی برای این کشور چندان ضروری 

به نظر نمی رسد.
معمار برگزیت می آید!     

همزمان با اعتراض  ترزا می شاهد آن هستیم 
که »نایجل فاراژ« یکی از طرفداران سرســخت 
برگزیت و رهبر پیشین حزب یوکیپ روز و شب 
خود را به هم دوخته تــا بتواند وارد پارلمان اروپا 
شود و طبیعی است که اوضاع و احوالش از منظر 
سیاسی و میزان رای آوری مناسب باشد. او معتقد 
اســت به راحتی می تواند آرای طرفداران حزب 
محافظه کار را کسب کند، اما مساله مهم برای او 
کسب آرای طرفداران حزب کارگر است. بنابراین 
آنچه طی چند روز پیش رو اهمیت پیدا می کند، 
منازعه احــزاب در لندن اســت؛ چراکه معمار 

برگزیت به دنبال ورود به قوه مقننه اروپا است! 

یادداشت

سیدمحمد میرزامحمدزاده

چند روز پیش از ســالگرد خروج 
آمریکا از توافق هسته ای سال 2015، 
توافقی که در ازای برداشتن تحریم ها، 
فعالیت  هســته ای ایــران را محدود 
کرد؛ جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
ایا الت متحده، هشــداری ســخت و 

خشن به تهران داد.
او با اشاره به نشانه های مشکل ساز 
و تنش زا در روابط دو کشور، گفت که 
ایاالت متحده ناو های جنگی خود را به 
خاورمیانه می فرستد تا پیامی شفاف 
و قاطع به ایران بدهــد مبنی بر اینکه 
حمله ایران به منافع آمریکا، پاسخی 
کوبنده دارد. وی گفت که واشنگتن به 
دنبال جنگ با تهران نیست، اما کامال 
آماده واکنش به هرگونه حمله از سوی 
ایران یا نیروهای نیابتی این کشور در 

منطقه است.
خبرگزاری الجزیــره در مقاله ای 
مفصل به مســائل اخیر در مورد ایران 
و آمریکا پرداخته و نوشته است: البته 
جان بولتون هیچ گواه یا جزئیاتی برای 
ادعای خود ارائه نکرد و همین هشدار 
بولتون را بی اعتبار و آن را بیشتر به یک 

جنگ روانی تشبیه کرد.
از نظر برخی، این اظهارات بیشتر 
یادآور لفاظی های جنگ طلبانه آمریکا 
پیش از تهاجم به عراق در سال 2003 
بود. بولتون را کــه آن زمان یک مقام 
ارشد دولت آمریکا به شمارمی رفت، 
می توان آغازگر افتضاح عراق برشمرد 
و حتی پیش از آمدن به دولت ترامپ 
گفته بود که آمریکا باید به ایران حمله 

کند.
اعــزام کاروان نظامــی آمریکا به 
خاورمیانــه را می تــوان آخرین گام 
دونالد ترامپ در کارزار فشار حداکثری 
علیه ایران دانست. روز هشتم می سال 
2018 )هجدهم اردیبهشت 97( وی 
تصمیم گرفت که از توافق برجســته 
هســته ای با ایران که نتیجه مدت ها 
مذاکره آمریکا به همــراه پنج قدرت 
دیگر جهانی و ایران بود، خارج شود و 

آن را از اساس غلط خواند.
این توافق که عموماً بــا نام برجام 
شناخته می شود، ظرفیت غنی سازی 
اورانیوم ایران را محدود می کرد و ذخایر 
آن را نیز در ازای تسهیل تحریم های 
جهانی معدود ساخت؛ اما ترامپ مدعی 
بود که این توافق برنامه موشک های 
بالســتیکی ایــران و نیــز حمایت از 
گروه های مسلح در عراق، یمن، سوریه 

و لبنان را مدنظر قرار نداده بود.
در طول یکسال بعد از اقدام ترامپ، 
ایاالت  متحده همــواره به خریداران 
نفت ایران می گفت که باید خرید خود 
را متوقف کنند و یــا متحمل تحریم 
شــوند و برنامه هســته ای صلح آمیز 
ایران را محدود کــرد و از طرف دیگر 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی را به 
عنوان یک گروه تروریســتی خارجی 

معرفی کرد؛ در واقع این اولین بار بود 
که واشنگتن چنین برچسبی را برای 
یک سازمان از بدنه یک دولت خارجی 
در نظر می گرفت. البته ایران همچنان 

محکم ایستاد.
اولین گام محکم ایران

)هجدهــم  رشــنبه  روز چها
اردیبهشــت ماه( در ســالروز خروج 
آمریــکا از برجام، حســن روحانی، 
رئیس جمهور ایــران گفت که تهران 
ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین 
خود را به جای فروش مازاد بر آنچه در 
برجام توافق شده بود، ذخیره می کند.

وی گفت: ما احساس می کنیم که 
توافق هســته ای نیاز به جراحی دارد. 
این جراحی برای حفظ برجام است، 

نه تخریب آن.
او همچنیــن تهدید کــرد که به 
غنی ســازی بیشــتر اورانیوم ظرف 
ضرب االجــل 60 روزه بازگردد اگر، 
باقی ماندگان امضاکننده برجام شامل 
بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین، آلمان 
و اتحادیه اروپا نتوانند از صنعت نفت 
و مراودات بانکــی ایــران در مقابل 
تحریم هــای ایاالت متحده حفاظت 

کنند.
ناتوانی اروپا در پایبندی به 

تعهدات برجام
محمد مرندی، اســتاد دانشــگاه 
تهران و یکی از اعضای تیم مذاکرات 
هســته ای در ســال 2015 گفت که 
هدف ایران ترغیب اعضای باقی مانده 
در برجام، به ویژه، اعضای اروپایی برای 
تأمین مزایای اقتصادی ایران است که 

در برجام توافق شده بود.
تحریم های آمریکا بحران اقتصادی 
را در ایران به دنبال داشت؛ واحد پولی 
نزدیک به 60 درصد ارزش خود را در 
مقابل دالر در طول یک سال گذشته 
از دست داد و در همین حال نرخ تورم 
پیش بینی شده در این ســال به 40 
درصد رسید. بر اساس اعالم صندوق 
بین المللی پول، اقتصــاد ایران که در 
سال گذشته متحمل 3.9 درصد افت 
شده بود، می تواند تا شش درصد دیگر 
نیز سقوط کند؛ این تخمین با در نظر 
گرفتن آخرین دور از تحریم های نفتی 

آمریکا علیه ایران اعالم شده است.
بریتانیا، آلمان و فرانســه تاکنون 

نتوانسته اند فشار اقتصادی را تسهیل 
کنند. در ماه ژانویــه )بهمن ماه( این 
سه کشور کانال تجاری جدیدی را با 
عنوان اینستکس، به منظور دور زدن 
تحریم های آمریــکا معرفی کردند؛ 
اما اجرای این مکانیــزم بارها با تأخیر 

مواجه شد.
اما به عقیده برخی شــاید اجرای 
این کانال هــم موثر نباشــد؛ به ویژه 
آنکه شــرکت های بزرگ اروپایی که 
بیشترشــان همزمان با تحریم های 
آمریکا از ایران بیرون آمدند، تمایلی به 
پذیرش ریسک تجارت با تهران ندارند.

مرندی گفت: اروپایی ها به ایرانیان 
خیانت کردند، چراکــه آن ها توافق 
هسته ای را امضا کردند و حمایت زبانی 
خود را ابراز داشــتند، اما در واقعیت 
آن ها وفــادار به اوامــر رئیس جمهور 

آمریکا هستند.
وی افزود: چه این سرســپردگی 
بر اثر فشار باشد و چه عوامل دیگر، به 
ایرانیان ارتباطی ندارد. ناتوانی آن ها در 
پایبندی به تعهداتشان حاکی از ضعف 

ذاتی آن ها است.
این سه کشور در واکنش به اعالم 
روحانی آن را اقدامات تشدیدکننده 
)تنــش( خواندنــد. در بیانیــه روز 
پنج شــنبه، آن ها اولتیماتوم 60 روزه 
را رد  کردند و با این حــال وعده ادامه 
تالش برای فعال سازی تجارت معقول 

با ایران را دادند.
تریتا پارسی، نویســنده کتاب  از 
دست دادن یک دشمن: اوباما، ایران 
و پیروزی دیپلماسی، گفت که اقدام 
تهــران اتحادیه اروپــا را در نقطه ای 

سخت قرار می دهد.
وی گفــت: به نظر می رســد اروپا 
محاســبه کرده بود که ایران انتخابی 
جز ماندن در توافق هســته ای به  رغم 
عدم دریافت هیچ مزایایی ندارد. اگر 
اروپا زودتر، سریع تر و با خلوص بیشتر 
اقدام کرده بود، می توانست از چنین 

روزی اجتناب کند.
پارسی در ادامه گفت: اما حتی اگر 

کشــورهای اروپایی موفق به عمل به 
تعهداتشان شــوند با خطر تنش های 

پرهزینه با آمریکا مواجه هستند.
در همین راســتا نیــز کمی پس 
از اعالمیه روحانی، تیم موریســون، 
دســتیار ویژه ترامپ به شرکت های 
قاره اروپا در مورد اســتفاده از کانال 
پیشنهادی هشدار داد و گفت: اگر شما 
بانک، سرمایه گذار و  بیمه گر هستید 
و یا مشــاغل دیگــری در اروپا دارید 
باید بدانید که مشارکت در ایستکس 
تصمیم اقتصادی بسیار ضعیفی است. 
ترامپ نیز همســو بــا این جریان 
تحریم های جدیــدی را علیه صنایع 
فلزات و معادن ایران اعالم کرد و گفت: 
به دلیــل اقدامات ما، رژیــم ایران در 
تأمین کارزارهای ترور خود ناکام ماند و 
اقتصادش به شکل غیرقابل پیش بینی 
با رکود مواجه شد. درآمدهای دولت 
خشک شد و تورم از کنترشان خارج 

شده است.
 تحریم ، تغییر رژیم
 و سیاست خارجی

اما تحلیلگران می گویند که رویکرد 
واشنگتن وادار ساختن ایران به سازش، 
مذاکره یــا تغییر در سیاســت های 
خارجی  خود است. بحران اقتصادی 
منجر بــه اعتراضات چنــد ماهه در 
ایران در ســال گذشته شــده بود، اما 
برخی اندیشــکده ها عنوان می کنند 
اعتراضات برای تغییــر رژیم اصاًل رو 

به فزونی نگذاشــته اند. نظرســنجی 
که جوالی گذشــته )تیر - مرداد97( 
انجام شد، نشان داد که اکثر ایرانیان در 
مدیریت اشتباه اقتصاد و فساد منتقد 
دولت هســتند و در همین  حال عده 
کثیری ایده نیاز کشــور برای تغییر 
نظام سیاسی را برای اجرای تغییرات 

اساسی رد می کنند.
نظرســنجی ماه دســامبر )آذر - 
دی97( نیز نشان داد که اکثر ایرانیان 
از توافق هســته ای حمایت می کنند 
و خواستار به مذاکره گذاشتن دوباره 

آن نیستند.
فوآد ایزدی، اســتادیار دانشــگاه 
تهران گفت: در واقع اقدامات تنش زای 
آمریکا منجــر به افزایــش حمایت 

عمومی از ارتش می شود.
وی افزود: مردم در ایــران نگران 
تقابل نظامی هســتند و ایــن بدان 
معناســت که هزینه کرد نظام برای 
ارتش بسیار توجیه پذیرتر شده، چراکه 
پای تهدیدی جدی در میان اســت. 
مــردم درک می کنند کــه روحانی 
تالش داشته تنش  با ایاالت متحده را 

کاهش دهد.
الــی گرانمایــه، عضــو  ارشــد 
سیاست گذار شورای اروپا برای روابط 
خارجی نیز گفت: بعید است تحریم ها 
فعالیت هــای منطقــه ای ایــران را 
محدود کند. اگر شما به تاریخ 40 ساله 
جمهوری اسالمی ایران نظری داشته 
باشید، در حالی که همواره تنش های 
خصمانه عمیقی بیــن ایاالت متحده 
و ایران برقرار بوده اســت، هیچ وقت 
ارتباط مســتقیمی بین تحریم های 
ایاالت متحده و رفتار منطقه ای ایران 
بدون تالش هــای دیپلماتیک وجود 

نداشته است.
گروه بحران بین الملل، در گزارش 
نوامبر گذشــته خود )آبان - آذر 97( 
دوره بین سال 2011 و 2015 ، زمانی 
که اقتصــاد ایــران در بدترین حالت 
بود و تورم باال ایــران را به تنگ آورده 
بود را دوره بیشــترین حضور ایران در 

خاورمیانه معرفی کرد. 
بولتون به تنش ها دامن می زند

تحلیلگران عنوان می کنند رویکرد 
ســخت آمریکا به همراه ناتوانی اروپا 
در حفاظت از تجارت ایران درنهایت 
احتماالً منجر به ترک توافق هسته ای 
به صورت کامل شود؛ اتفاقی که منجر 

به تنازعات منطقه ای می شود.
پارســی به اشــاره به اعــزام ناو 
آمریکایی بــه خاورمیانه گفت: جان 
بولتون به دنبال جنگ با ایران است؛ 
او به تنش ها دامــن می زند و منتظر 
یک اقدام بد از ســوی ایران اســت؛ 
حتی اگر ایران چنیــن اقدامی انجام 
ندهد، بولتون امید دارد بهانه ای جور 
کند تا با کلکی ترامپ را با جنگ خود 

همسو کند.
وی افزود: ترامپ که به دنبال توافق 
بهتری با ایران اســت، شاید خواستار 
جنگ نباشد، اما در حال گول خوردن 

از سوی بولتون است.

مرندی که با این ایده موافق است، 
گفت: بولتون بازی خطرناکی را آغاز 
کرده است. جنگ بین ایران و آمریکا 
منجر به اختالل در تجارت نفت جهان 
می شــود و بحران اقتصادی غیرقابل 
پیش بینــی را در پی دارد و شــاید به 
منازعات متعدد در خاورمیانه منجر 

شود.
مدیر یک اندیشکده اروپایی گفت: 
با افزایش تنش ها، ایاالت متحده اگر به 
دنبال رسیدن به هدف مهار اقدامات 
منطقه ای ایــران و نیــز برنامه های 
موشــکی اش اســت، باید به توافق 

هسته ای بازگردند.
موسســه ایتالیایــی آفــاری 
اینترنازیونالی، که از ســوی ریکاردو 
آلکارو مدیریت می شود، در بیانیه ای 
گفت: تصمیم خــروج ترامپ تنها  به 
اقدامات منع توسعه ای جهان آسیب 
زد، ارزش دیپلماسی های چندجانبه را 
زیر سوال برد، به تنش های منطقه ای 
دامن زد و درد ناروایــی را علیه مردم 

ایران رقم زد.
این بیانیه می افزاید: پیوستن دوباره 
به توافق هسته ای عاقالنه تر از تخریب 
آن است. حفظ توافق، متحدان آمریکا 
و دیگران را در ائتالفی قرار می دهد تا 

فشارها را بر ایران بیفزایند.
برنی ســندرز، ســناتور ارشــد 
دموکــرات کــه حزبش بــه دنبال 
رقابت با ترامــپ در انتخابات 2020 
ریاســت جمهوری اســت، بر همین 
موضــع تأکید کــرد و در توئیتر خود 
نوشــت: ترامپ ایاالت متحــده را از 
نزدیک ترین متحدانــش جدا کرده 
است. ما باید دوباره به توافق هسته ای 
بپیوندیم و با متحدان برای تأثیر موثر بر 

ایران همکاری کنیم.
جنگ آمریکا صرفا اقتصادی و 

دیپلماتیک نیست 
گاردیــن نیــز نوشــت جنــگ 
ایاالت متحــده صرفــا اقتصــادی 
و دیپلماتیــک نیســت. ایــران بــا 
حمالت ســایبری مواجه بوده است. 
دانشــمندانش ترور شــدند و برنامه 
موشــکی اش با خرابــکاری مواجه 
شده اســت. این کشور هدف حمالت 
خبرهای دروغ و ضداطالعات در مورد 
فعالیت های گذشته هسته ایش و نیز 
برنامه های امروز مرتبط با تروریســم 
قرار گرفته اســت. ایران کشوری در 
محاصره اســت و مقامات آمریکایی 
می گویند که تازه اقدامشان را شروع 

کرده اند.
همواره گفته شــده کــه ترامپ 
می خواهــد از یک جنــگ دیگر در 
خاورمیانه حذر کند. اما جنگ طلبانی 
همچون پمپئو، بولتون و پنس، معاون 
رئیس جمهور که در بین دیگران بیشتر 
به فکر پیشبرد سیاست خارجی است 
و وظیفه مشــاور ترامــپ را در زمان 
گلف بازی کردن و توئیت زدن برعهده 
دارد، سرشان برای چنین جنگی درد 
می کند. با توجه به اظهارات گذاشته 
این افراد در ارتباط با مداخله مسلحانه، 
احتماالً از چنین اتفاقی ذوق زده شوند.

ظاهــراً اســتراتژی آمریکایی را 
نمی توان تغییــر داد و آمریکا عامدانه 
یا سهواً ایران را به مسیر جنگ هدایت 
می کند. افزایش تهدیدات علیه ایران 

تیز مؤید این امر است.

برداشت تحلیلگران از اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران

مقدمه چینی برای نشستن پای میز مذاکره
نظرسنجی که جوالی 

گذشته )تیر - مرداد97( 
انجام شد، نشان داد که اکثر 
ایرانیان در مدیریت اشتباه 
اقتصاد و فساد منتقد دولت 
هستند و در همین  حال عده 
کثیری ایده نیاز کشور برای 
تغییر نظام سیاسی را برای 
اجرای تغییرات اساسی رد 

می کنند

پارسی، تحلیل گر سیاسی: 
به نظر می رسد اروپا 

محاسبه کرده بود که ایران 
انتخابی جز ماندن در توافق 

هسته ای به  رغم عدم 
دریافت هیچ مزایایی ندارد. 

اگر اروپا زودتر، سریع تر و 
با خلوص بیشتر اقدام کرده 

بود، می توانست از چنین 
روزی اجتناب کند

مرندی، استاد دانشگاه 
تهران: بولتون بازی 

خطرناکی را آغاز کرده 
است. جنگ بین ایران و 
آمریکا منجر به اختالل 

در تجارت نفت جهان 
می شود و بحران اقتصادی 

غیرقابل پیش بینی را در 
پی دارد و شاید به منازعات 
متعدد در خاورمیانه منجر 

شود
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