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سیاسی

صدای مردم باید از صدا و سیما شنیده شود
پروانه مافی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت :نمایندگان مجلس نیز نسبت به
نگاه یک طرفهای که در صدا و سیما وجود دارد ،منتقد هستند.
وی ادامه داد :صدا و سیما در استراتژی و سیاستگذاری خود یک جانبه است و بر پایهی نگاه به
میل و افراد سیاسی میچرخد لذا نمیتواند عامگرا باشد و مقبولیت عمومی داشته باشد.
باید در این زمینه تغییرات اساسی انجام داده شود .صدای مردم باید از صدا و سیما شنیده شود.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1623جناب آقای بروجردی نماینده
محتــرم مجلس با عــرض معذرت در
روزنامه آفتاب یزد صفحه  11نوشتهاید
برای ادامه برجام نیــاز به اذن مجلس
وجود ندارد .این عبــارت خیلی طویل
است .در حالی که میتوانستید بگویید
برای ادامه برجام نیــاز به اذن مجلس
نیست)3/6( .
 -1631برخی ادای ســاده زیستی در
میآورنــد اما برای ســفر کاری با پول
بیتالمــال اهل و عیال را هم با خود به
خارج از کشور میبرند)3/6( .
 -1645خــدا این آفتاب یــزد را از ما
نگیرد .تقاضا میشــود بــه منظور پیدا
کردن معنی لغــت واژه «به خوبی» به
آقای احمدینژاد مراجعه شــود .چون
ایشــان با واژهها خیلی آشــنا هستند
چنانکــه یکبــار به شــخصی گفتهاند
شما مثل هلو هســتید! لذا پیدا کردن
معنــی واژه فــوق از عهــده ایشــان
بر میآید)3/6( .
-1707سالم به همه دوستان در آفتاب یزد
خصوصا آقــای ذاکری عزیــز و آقای
مظفری .امیدواریم مســئوالن ارشــاد
حمایت الزم را از روزنامه شــما به عمل
آورند و مشــکالت شــما برطرف گردد
اما آرزومند رویکرد بیشــتر مردم برای
روزنامه خوانی و میل به مطالعه هستیم
که مسلما دغدغه اصلی مدیریت محترم
آن روزنامــه میباشــد .آرزومند توفیق
شما)3/6( .
-1709آتــش زدن پرچــم در مجلس
توســط نمایندگان مورد سوءاســتفاده
دشــمنان قرار میگیرد .آنها دنبال این
بهانهها هستند! ()3/6
 -1729آقای مظفــری از خوانندگان
هستم ســاکن کرج -مارلیک .از امروز
 2روزنامه میخرم که مشــکل شــما
انشــاءاهلل حل شــود .به امید موفقیت
شما)3/6( .
آفتاب یزد :از لطف شما متشکریم.
 -1739ســام بــه آقــای مظفــری.
با توجه به مطلبی کــه در روزنامه در
مورد مشــکالتتان نوشــتهاید در حد
امــکان روزی چنــد روزنامــه خواهم
خرید امیدواریم مشــکالت شــما حل
شود)3/6( .
آفتاب یزد :از لطف شما متشکریم.
 -0806عــدهای بــا سوءاســتفادهها
و ارتشــاء ،بارشــان را بســته انــد .و
پاسپورتهای کشورهای دیگر هم دارند
و در چند کشور ویال دارند .بچههایشان
در خارج هستند .اما بسیاری در سطوح
پایینتر در شــرایط ســخت اقتصادی
و زندگی به ســر میبرند و برای آینده
خود دورنمای روشــنی نمیبینند .باید
مسئوالن با آیندهنگری فکر آنان باشند.
()3/7
 -0815اروپاییهــا نگــران نارضایتی
شــهروندان خود از زورگویی ترامپ در
وضع تعرفههای گمرکی برای محصوالت
صنعتی و خروج آمریکا از معاهده آب و
هوایی هستند و چشم به انتخاب مردم
خود دارند .وگرنه بهره اقتصادی معامله
با ایران نســبت به حجم باالی صادرات
به آمریکا ناچیز است)3/7( .
 -0818مالکیت شــرکتهای اروپایی
بــزرگ خصوصــی اســت و فقــط به
ســهامداران خود پاســخگو هستند و
یک به یک به علت تحریمهای شــدید
از بــازار ایــران خارج میگردنــد .باید
توجه داشته صحبتهای سیاستمداران
اروپایــی در مورد ایــران در نهایت به
چه نتایجی میرســد و چه راهکارهایی
را باید در گزینههــای مختلف در نظر
گرفت)3/7( .
 -0819بــرای اصــاح امــور مملکت
مســائل مهم تــر و بیشــماری موجود
اســت .ولی  20سال اســت بحث ورود
خانمها به اســتادیومها مطرح اســت و
هنوز اصالحات نتوانســته در این مورد
به نتیجه قطعی برسد)3/7( .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ایران اعالم کرده در چارچوب
برجام ظرفیت غنیسازی خود
را افزایش میدهد .همزمان
اروپا نیز به تالشهای خود
برای حفظ این توافق افزوده
است .اما کماکان سرنوشت
برجام نامشخص است
آفتاب یزد -گروه سیاسی:برجام همچنان به
عنوان یکی از مهمترین موضوعات در سیاســت
بینالملل خبرسازی میکند .یک ماه بعد از خروج
ایاالت متحده از برجام ،آینده این توافق همچنان
مبهماست.توپدرزمیناروپااست؛اینکهآیامیتواند
منافــع ایران در پســا خروج را تامیــن کند یا
خیر؟ از ابتدای مذاکرات هســته ای ایران همواره
بر یک موضوع تاکید داشــت اینکه توافق باید در
چارچوبی باشد که ایران از تحریم ها خالصی یابد و
منافع اقتصادی خود را کسب کند .اما تحریم های
یکجانبــه آمریکا که بــه پشــتوانه اقتصاد این
کشور و مرجع بودن دالر اعمال شده برخی شرکت
های اروپایی را ناگزیر به خروج از ایران کرده است.
ایــن یعنی با آغاز تحریمهــا از دو ماه دیگر ایران
نمــی تواند از مزایــای برجام بهــره ببرد .همین
موجب شــده تا ایران نیز هشــدار دهد اگر رویه
چنین ادامه یابد تهران هم راه خود را خواهد رفت
و محدودیتهــای هســتهای ذیــل برجــام را
پایان می دهد .رئیس سازمان انرژی اتمی که برای
ماموریت جدید هســتهای ایران آماده میشود در
همین باره گفته« :در سالنهای مونتاژ سانتریفیوژ
روتورها و تجهیزات دیگر تستهای دقیق میشوند
و در همین سالن که اآلن قرار داریم شاخصهای
اندازهگیــری و در ســالن بزرگتری که در جنب
این ســالن در حال ســاخت اســت و تا یک ماه
دیگر تکمیل میشــود ،این ظرفیــت وجود دارد
که تا  ۶۰ســانتریفیوژ تســت کنترل آن بهطور
کامل انجام شــود ».صالحی افزود«:این محل که
االن در آن قرار دارید یک ســوله متروکه بود که
از قبل ســاخته شده بود و برای تجهیز این مکان
کوتاهی سقف
به سانتریفیوژهای آیآر  ۸مشکل
ِ
داشــتیم .بنابراین در این ســالن سانتریفیوژهای
آیآر  ۲و آیآر  ۴و آیآر  ۶قــرار میگیرند .برای
سانتریفیوژهای نسل هشت ،سوله و محل دیگری
را در نظر خواهیم گرفت ».او با اشــاره به دستور
مقام معظم رهبری که فرمودند ،مقدمات کار را در
چارچوب برجام فراهم کنید ،اظهار کرد«:ما اکنون
نمیتوانیم به تعداد دلخواهمان ســانتریفیوژ تولید
کنیم چراکــه محدودیت برجامی داریم و رهبری
هم گفتند ،فعال در چارچوب برجام زیرساخت را
آماده کنید ».رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره
تامین  ۱۹۰هزار ســو ،گفت«:ما در فاصله زمانی
کوتاهی میتوانیم به این میزان ســو برسیم .اگر
ســانتریفیوژهای نســل  ۶را نصب کنیم و حدود
 ۶۰هزار ماشین اینجا قرار گیرد ،میتوانیم ظرف
 ۱۰ماه به  ۱۸۰هزار سو برسیم .اما این برای زمانی
اســت که ما بخواهیم سانتریفیوژ پیشرفته تولید
کنیم ».او ادامه داد«:همچنین در تحقیق و توسعه
ماشینهای نســل  ۶و  ۸در حال تست هستیم و
نسل  ۴و  ۲تحقیقاتشان را پشتسر گذاشتهاند و
میتواننــد در مرحله تولید انبوه قرار گیرند .البته
تحقیقات نســل  ۶تا حدود زیادی انجام شده و با
رفع عیبها میتواند به تولید انبوه برسد ».صالحی
با تاکید بر ســخنان رهبری که ما به برجامی که
تعهد کردیــم ،عمل میکنیــم و برجام معیوب
را نمیپذیریــم ،اظهار کــرد« :این موضوع جدی
ماســت ».معاون رییسجمهور تاکید کرد« :ما در
مدت اجرای برجام زمان را از دست ندادیم و برای
بازگشــتپذیری چنانچه برجام بر هم بخورد ،در
حوزههای وسیعی قدم برخواهیم داشت و شرایط
دیگری خواهد بود .من امیــدوارم هیچگاه به آن
شرایط برنگردیم چون برجام را در راستای منافع
کشور ،منطقه و جامعه جهانی میبینیم و یکی از

حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در
مراسم سخنرانی شــبهای قدر در حرم مطهر امام
خمینی( ره ) با اشــاره به آیاتی از قرآن گفت  :هیچ
ملتی و هیچ فردی بی جهت عزیز و ذلیل نمیشود.
عزتها و ذلتها را خدا میدهد.
ناطق نوری با اشــاره به ایام دفــاع مقدس گفت :جوانها پرچم
به دســت عازم جبهه بودند و من گفتم میتوانم بگویم که این
ملــت یک روز امــام را تنها نمیگذارند و خدا هــم اینها را به

فریادی که دل مردم را خالی کند ،آب به آسیاب دشمن ریختن است

پیروزی رســاند .کشور امروز زیر یوغ کسی نیست
و عصبانیت اســتکبار و دشــمنان از همین است.
کسی نمیتواند به ما دیکته کند خودمان تصمیم
میگیریم و این بخاطر ایثارها اســت .چیزی به ما
نمیدادند و نمیفروختند و همه علیه ما بودند .یک
المــپ یا تانک به ما نمیدادند و به صــدام همه چیز میدادند
اینها که االن فریاد حقوق بشــر ســر میدهنــد زمان جنگ
پشت سر صدام بودند.

به گزارش ایلنا ،عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پایان
گفت :آمریکا و اســرائیل امروز از جایگاه ما در منطقه میترسند
و امیدواریــم که خدا به ما توفیق وحــدت عنایت کند چرا که
امروز جامعه ما بیش از هر زمان به وحدت ملی نیازمند اســت.
همانطور که در زمان جنگ علت اینکه شکست نخوردیم وحدت
همه مردم ما با همدیگر بود .پس حواســمان باشد که امروز هر
فریادی که دل مردم را خالی و ایجاد تفرقه کند ،آب به آسیاب
دشمن ریختن است.

همچنان امیدوار برای حفظ برجام

عوامل حمایتی مهم انپیتی است که در صورت
فرو ریختن آن خیلی چیزها عوض خواهد شد».
نامه وزرای اروپایی به واشنگتن

همانطور که انتظار میرفت اولین واکنشها در این
مــورد از اروپا بود .رهبران سیاســی اروپا در حال
تالشهایی روزافزون برای حفظ این توافق هستند.
پیامهای حفظ برجام روزانه به ایاالت متحده صادر
میشــود اما آنها برای راضی کردن شرکت های
خصوصی راه دشــواری را خواهند داشــت .با این
حال مایا کوسیانچیچ ،سخنگوی فدریکا موگرینی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش
به سخنان علی اکبر صالحی در مورد آمادگی ایران
بــرای افزایــش توان غنی ســازی ایــران گفت:
«در حال حاضر برنامههای اعالم شده ایران در مورد
غنیسازی نقض برجام نیست ».او افزود«:اگرچهدر
این موقعیت حســاس این برنامهها در راســتای
اعتمادسازیدرموردبرنامههستهایایراننخواهدبود.
یــک دیپلمــات اروپایــی دیگر در ایــن باره به
فایننشیال تایمز گفت:بیانیه ایران به همه اعضای
باقی مانده در برجام نســبت به احتمال فروپاشی
توافق هســتهای هشــدار میدهد ».این درحالی
اســت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی()IAEA
روز سه شــنبه هفته پیش اعالم کرد که ایران با
ارســال نامهای در مورد برنامــه تولید ماده مورد
نیاز فعالیت ســانتریفیوژها به این سازمان اطالع
داده اســت .به گزارش رویترز ،جمهوری اسالمی
ایران در نامــهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را
در جریان برنامــه خود برای تولید ماده مورد نیاز
سانتریفیوژها(هگزافلوراید اورانیوم) قرار داده است.
با وجود چنین رخدادهایی وزرای خارجه و دارایی
بریتانیا ،فرانســه و آلمان در نامه ای به همتایان
آمریکایی خود بر تعهد کشورهایشــان در زمینه
حفظ توافق هسته ای با ایران تاکید کردند .در نامه
مشترک وزرای خارجه و دارایی سه کشور اروپایی
از دولت آمریکا خواسته شــده است آن دسته از
شرکتهای اروپایی را که پس از اجرای برجام در
ایران سرمایهگذاری کردهاند از تحریمهای ثانویه
خود مســتثنی کند .وزیران کشــورهای آلمان،
فرانســه و بریتانیا در نامه خود به طور مشــخص
خواستار مستثنی شدن شرکتهای اروپایی فعال
در بخشهای مهم داروســازی ،بهداشت و درمان،
انرژی ،خودرو ،هواپیمایی غیرنظامی ،زیرساخت و
بانکداری از تحریمهای آمریکا علیه ایران شدهاند.
بر این اساس ،نویســندگان این نامه از واشنگتن
خواستهاند شــرکتها و اشخاص اروپایی فعال در
ایران مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا نشوند .در
ایــن نامه که در تاریخ چهــارم ماه ژوئن به امضاء

آفتاب یزد -گروه سیاســی :برجام بعد از دو سال به ایستگاه
خروج ایاالت متحده رسید .دونالد ترامپ که از ابتدا گفته بود چنین
توافقی فاجعهبار اســت ،در نهایت در مقابل خواستههای شرکای
خود همچون اروپا نیز ایستاد تا حاال یک سوال مهم شکل بگیرد،
اینکه آیا  4+1می توانند توافق هسته ای را بار دیگر در یک مسیر
همــوار قرار دهند یا باید پایان را اعالم کــرد؟ این روزها تهران و
واشــنگتن در مرکز توجهات بین المللی قرار گرفته است .وزارت
خزانهداری آمریکا نه تنها تحریم های مختلفی را وعده داده که از دو
ماه دیگر به صورت پلکانی آغاز می شود بلکه دست کم در هر هفته
نیز چند شرکت یا مقام ایرانی را در لیست تحریم قرار میدهد .در
این میان تهران می گوید پای مذاکره و توافق آمد تا از تحریم ها
خالصی یابد و اگر قرار به اعمال مجدد تحریم است محدودیت های
هســته ای در ذیل ایــن توافق برچیده خواهد شــد .این یعنی
همه چیز به قبل از برجام برمیگردد .اما هنوز تا این نقطه مسیر
باقی است و  4+1تالش می کنند نفس های به شماره افتاده برجام
را بــه حالت عادی بازگردانند .روندی که از یک ماه پیش و خروج
دونالد ترامپ تا تصمیم افزایش غنی سازی در تهران شکل گرفت را
با یک تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل مطرح کردیم .گفت و گوی
آفتاب یزد با فریدون مجلسی را در ادامه می خوانید.
در روزهای گذشته ایران اعالم کرد آمادگی خود را برای
افزایش ظرفیت غنی سازی باال می برد .البته اعالم شده که
اقدامات فعال در چارچوب برجام خواهد بود .این هشدار چه
تاثیری در ادامه روند بقای برجام دارد؟
به نظر می رسد قید «در چارچوب برجام» تاکید بر این است که
ایــران نمی خواهد درحالی که تحریم ها بار دیگر برمیگردند به
برجام هم متعهد باشد ،بنابراین آمادگی خروج از آن را دارد .تاکیدی
بر اینکه اگر در نهایت آنچه ایران میخواهد انجام نشود خروج از
برجام شکل میگیرد و در واقع فرآیند وارد یک فاز فنی -هستهای

وزرای خارجه و دارایی سه کشور اروپایی رسیده،
بــار دیگر تاکید شــده که خروج ایــران از توافق
هستهای میتواند منطقه خاورمیانه را دستخوش
ناامنی بیشتری کند و از این منظر موجب تحمیل
هزینههای امنیتی باالیی خواهد شد .در این نامه
همچنین از اقدامات ایــاالت متحده آمریکا برای
به خطر انداختن منافع امنیتی کشورهای اروپایی
ابراز نگرانی شــده است .با این حال وزیر بازرگانی
آمریکا اعالم کرد که بسیار شگفت زده خواهد شد
که کاخ سفید چنین معافیتی را برای شرکتهای
اروپایــی صادر کند و بعید اســت ترامپ چنین
موضوعی را بپذیرد.
حمایت فرانسه و انگلیس

برجام از معدود مسائل بین المللی است که میان
اروپــا و آمریکا به طور جدی شــکاف ایجاد کرده
اســت .وقتی سخن از اروپا میشــود باید به این
نکته توجه کرد مهمترین شــرکای آمریکا یعنی
انگلیس و فرانســه در صــف اول مخالفت با کاخ
ســفید قرار گرفته اند .در همیــن زمینه امانوئل
مکرون رئیسجمهور فرانســه در نشست خبری
مشترک با جاستین ترودو ،همتای کانادایی خود
در رابطه با برجام گفت«:پیام کشورهای عضو گروه
جی هفت به ترامپ باید این گونه باشد که ترامپ
از توافقی که از سوی رئیس جمهور پیش از خود
به امضا رســیده خرسند نیست ،شاید تنها به این
دلیل که این توافق توسط رئیس جمهور پیشین
آمریکا امضا شــده اســت ».او در ادامه خطاب به
ترامــپ افزود«:اما مانع احترام دیگر طرفها به این
توافق نشــوید و تالش زیادی صرف خروج از این
توافق انجام ندهید چرا کــه امروز برجام بهترین
محافظی است که در اختیار داریم ».این درحالی
اســت که جان اف لودریان وزیر خارجه فرانســه
روز چهارشنبه گذشته در پاریس گفت«:سخنان
ایران دربــاره اینکه در صورت فروپاشــی برجام،
توانمندیهای غنی سازی اورانیوم خود را افزایش
می دهد به "خــط قرمز" نزدیک می شــود» .
لودریان که با رادیو اروپا 1-گفتگو میکرد ،افزود:
«همیشــه بازی با خط قرمز ،خطرناک است ».او
ادامه داد« :برنامههای نجات برجام همچنان وجود
دارند ».از ســوی دیگر نخســتوزیر انگلیس روز
چهارشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی مدعی شد« :ما به همراه آلمان
و فرانسه همچنان معتقد هستیم که برجام بهترین
روش برای جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح
هستهای است .ترزا می افزود« :تا زمانی که ایران
به توافق هستهای پایبند بماند ،انگلیس نیز تعهد
خود را ادامه میدهد .می همچنین مدعی شــد:

«میدانیــم موضوعات دیگــری در رابطه با ایران
وجود دارد .از اقدامات این کشور در سوریه و یم 
ن
و نیز گسترش توان موشکی ،که باید به آنپاسخ
داد ».عــاوه بر این وزیر خارجه انگلیس در دیدار
با نتانیاهو تاکید کرد که کشورش به همراه آلمان
و فرانسه معتقد اســت برجام بهترین روش برای
تضمین آیندهای ایمن برای منطقه است.
بوریس جانســون ،گفت«:ما همه تالش خود را
انجام می دهیم تا ایران به تعهدات خود در برجام
پایبنــد باقی بماند و با اســرائیل نیز کامال موافق
هستیم که باید از دستیابی ایران به سالح هسته ای
جلوگیری کرد».
واکنشآمریکا

اقدام ایران بــرای آمادهســازی افزایش ظرفیت
غنی ســازی در ایاالت متحده نیز واکنش خاص
خودش را داشــت .هدر نائورت سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا روز سه شنبه در واکنش به برنامه
کشورمان برای افزایش توان غنی سازی گفت«:ما
این گــزارش را دیده ایم .وزیر خارجه آمریکا تنها
چند روز پیش در ســخنرانی خود سیاست ما در
قبال ایران را شرح داد .او در این سخنرانی شفاف
گفت که ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف
کند و هرگز به دنبال بازفرآوری پلوتونیوم نباشد.
ایران نباید راهی به ســمت تولید سالح هستهای
داشته باشــد ».نائورت افزود« :آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی تحوالت ایــران را رصد میکند و ما
مطمئن هستیم که این آژانس هرگونه تخلفی را
به شورای حکام و همچنین سازمان ملل گزارش
میدهد ».نکته جالب آنکه آژانس تاکنون  11بار از
تعهد ایران به برجام پیش از این سخن گفت اما در
نهایت آمریکا با اتهام نقض برجام از سوی تهران این
توافق را ترک کرد اما حاال واشنگتن مطمئن است
که آژانــس در صورت تخلف تهران ،آن را گزارش
می کند! در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا نیز
اعالم کرد که واشنگتن گزارشهای منتشر شده در
مورد تصمیم ایران برای افزایش توان غنی سازی را
زیر نظر دارد .مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا روز
چهارشــنبه در پیامی توئیتری نوشت«:گزارشها
در مورد برنامه ایران برای افزایش توان غنی سازی
اورانیــوم را زیــر نظر داریــم .ما به ایــران اجازه
نخواهیم داد تا سالح هسته ای بسازد .ایران از عزم
ما آگاه اســت .مقامات ایران همواره با رد ادعاهای
بی اساس غرب بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای
کشــورمان تاکید کرده اند ».نکته عجیب اینکه
ترامــپ در ادامه ادعاهای چنــد وقت اخیر خود،
مدعی شــد« :از زمانی که خــروج از آن توافق را
امضا کردهام ،ایران کام ً
ال متفاوت عمل کرده است

فریدون مجلسی در گفت و گو با آفتاب یزد

روحانیوظریفمراقبباشندازمسیردیپلماسیخارجنشوند

میشود .مشخص نیست که مسیر هستهای
فرا برجام اگر انتخاب شــود با چه سازوکاری
پیش خواهد رفت اما اصوال جزئیات این اقدامات
فنیوروندبسطهستهایاطالعرسانینمیشود.
اگر این روش جایگزین دیپلماســی شود به
عنوان یک کارشناس دیپلماتیک زمینهای برای
اظهار ندارم .البته این تصمیم جدید ایران به
معنی تضعیف دیپلماسی نبود بلکه یک هشدار
قلمداد می شود  .البته باید دید مسیر دیپلماتیک چگونه درحال
پیش روی است .با این حال ایران ظرفیت این را دارد که در مسیر
جهانی حرکت کند تا راه حل نهایی در جهت کسب منافع باشد
البته اگر چنین دیدگاهی مورد توجه قرار نگیرد به سمت گزینه
نهایی می رویم که بسیاری نیز در داخل به آن عالقه مند هستند
یعنی خروج از برجام.

در همین روزهای گذشته اعالم شد که وزرای سه کشور
بزرگ اروپایی به وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا نامه
نوشته اند که شرکت های اروپایی از تحریم ها معاف شوند.
چنین اقداماتی چقدر در عمل می تواند شدنی باشد؟
اینگونه اقدامات بیشتر برای پاسخ دادن به ایران است که نشان دهند
تمامتالشخودراخواهندکرد.اروپادریکدوگانگیقرارگرفتهاست.
آنهــا از طرفــی می گویند مگر مــا تابع جواز ایــاالت متحده
هســتیم؟ و خط و نشان می کشند که برجام را بدون آمریکا نیز
ادامه می دهند اما از ســوی دیگر اذعان می کنند که نمی توانند
به وزنه اصلی اقتصاد غرب یعنی شرکت های خصوصی خود امر

و نهی کنند که با فالن کشور باید کار کنند یا
نباید همکاری کنند .یک نکته را نباید غافل
شد؛ اروپایی ها فارغ از برجام در مسئلهای مانند
بقای اسرائیل حمایت کاملی دارند حتی اگر
در آمریکا حمایت هــا از تل آویو تحت تاثیر
انگیزه های سیاسی و مالی است در اروپا چنین
موضوعی نیست .به عنوان نمونه ماگروه های
مخالف یهود یا صهیونیسم را در آمریکا داریم
که ریشه قدیمی دارند اما در اروپا چنین پدیده ای دیده نمی شود.

یکی دیگر از اقدامات در روزهای اخیر نامه محمد جواد
ظریفبهکشورهایمختلفبودکهدرآنگفتهشدهبودجهان
موظفاستمقابلیکجانبهگراییآمریکابایستد.درخبرها
ازتحویلچنیننامهایبهکشورهاییهمچونگینهشنیدیم.
ایننوعازدیپلماسیچقدرمیتواندکارسازباشد؟
به نظر می رسد در روزهای اخیر تیم دیپلماسی کشور تحت تاثیر
گروهیاستکهروزگاریازرویهدولتاحمدینژادحمایتمیکردند
و حــاال همان مســیر را می رود! این بخش از سیاســیون ایران
حاال بهانه مناسبی هم دارند تا سیاست تعاملی و مسیر برجام را
مورد انتقاد شدید قرار دهند و تاکید کنند دیدید که برجام راه به
جایی نبرد و کارساز نشد .به نظر می رسد به شرایطی می رسیم که
برخی دیگر وارد کار شوند با سلیقه خاص خود تا قدرت دیپلماتیک
را بدســت گیرند .مسیر آنها البته که بعید است مکانیزمی به نام
گفت و گو را چندان به رسمیت بشناسد .تیم فعلی دیپلماسی و
حســن روحانی از مردمی رای گرفتند که در دو نوبت حرف خود

هرچند هنوز سرنوشــت برجام
مبهم است و مشخص نیست این
توافق که روزگاری از آن به عنوان
بزرگترین دستاورد دیپلماتیک
جهان بعــد از جنگ جهانی دوم
یاد می شد ،دوامی خواهد داشت
یا نه اما آنچه مشخص است ایران
و اروپا همچنــان از باالترین تا
پایین ترین سطح همه جوانب را
بررسیمیکنندتاشایدروزنههایی
برای ماندن ایــن توافق وجود
داشته باشد .نشست کارشناسی
یک روزه کمیســیون مشترک
برجام برای ادامه بررسی تبعات
خروج آمریــکا از برجام با هدف
یافتــن راهحلهای عملی تأمین
مطالبات ایران و مقابله با تبعات
بازگشت تحریمهای غیرقانونی
آمریکا علیه تهران برگزار شد
و دیگر اهمیتی بــه مدیترانه نمیدهند ،کمتر به
جریانات سوریه میپردازند و کمتر به آنچه در یمن
و امثال آن در حال اتفاق افتادن است ،میپردازند.
در واقع در سه ماه اخیر ایران کشور کام ً
ال متفاوتی
بوده اســت .رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه ما
تحریمهایــی علیــه ایــران اجــرا میکنیم که
پیش از این هیچکس مشــابه آن را ندیده است،
اظهار کرد« :ایران آن کشــوری نیست که سه ماه
قبل بود .گردانندگان این کشــور بسیار متفاوت
شــدهاند .امیدوارم روزی با ما توافقی انجام دهند
که برای آنها ،برای ما و برای همه خوب است».
همچنانامیدوار

هرچنــد هنوز سرنوشــت برجام مبهم اســت و
مشخص نیســت این توافق که روزگاری از آن به
عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک جهان بعد از
جنگ جهانی دوم یاد می شد دوامی خواهد داشت
یا نه اما آنچه مشخص است ایران و اروپا همچنان
از باالتریــن تا پایین ترین ســطح همه جوانب را
بررسی می کنند تا شاید روزنه هایی برای ماندن
این توافق وجود داشته باشد .نشست کارشناسی
یک روزه کمیسیون مشــترک برجام برای ادامه
بررســی تبعات خروج آمریــکا از برجام با هدف
یافتن راهحلهــای عملی تأمین مطالبات ایران و
مقابله با تبعات بازگشــت تحریمهای غیرقانونی
آمریکا علیه تهران برگزار شــد .در این جلسه که
بنا به تصمیم نشســت مورخ  ۴خرداد کمیسیون
مشــترک برجام و با حضور نمایندگان جمهوری
اســامی ایران ،اتحادیه اروپایی ،کمیسیون اروپا،
کشورهای چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس و آلمان
روز پنجشــنبه در تهران برگزار شــد با تمرکز بر
بررســی تبعات و آثار اقــدام غیرقانونی و ناموجه
آمریکا در خروج از برجــام ،راههای جبران اقدام
غیرقانونی آمریکا و تأمین مطالبات و خواستههای
مشروع ایران را مورد بررسی قرار داد .این نشست
در ادامه مشورتهای یک ماه اخیر متعاقب خروج
غیرقانونــی آمریکا از برجــام و تصمیم جمهوری
اسالمی ایران برای دادن یک مهلت زمانی محدود
به گروه  1+4برای جلب نظر ایران ،تشــکیل شد.
این اولین اجالس کمیسیون مشترک برجام است
که در تهران برگزار میشــود .بنا بر این گزارش،
جمهوری اسالمی ایران در عالیترین سطوح ضمن
تبیین شــرایط خود برای ادامه حضور در برجام،
تاکید کرده است که در صورت عدم تحقق شرایط
مدنظر تهران که همان ایفای کامل تعهدات جمعی
طرفهای مقابل در حوزه رفع تحریمهای ظالمانه
اســت ،در مورد ادامه حضور در برجام تجدیدنظر
خواهد کرد.

را زدنــد .مردمی که به این تیم رأی دادند کاری به اصالح طلب و
محافظهکارنداشتند.مردمبرسازگاریبینالمللیبرطبقوعدههای
روحانیتاکیدکردندکهپایصندوقآمدنداماحاالبرخیسیگنالها
در ایران دیده می شود که گویی برخی به دنبال سیاست دیگری
هستند که چندان ربطی به رویکرد روحانی و وعده های او نداشت.
نکته جالب اینکــه مخالفان پر قدرت سیاســت روحانی برخی
سنگ اندازی های داخلی را مورد توجه قرار نمی دهند.
به تازگی بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن گفته ترامپ با
شرط عدم غنی سازی ،برجام را از پایه از بین می برد .با این
شرایط و سیگنال هایی که تهران و واشگتن برای یکدیگر
ارسال می کنند آینده برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟
با این شرایط فعلی برجام را پایان یافته می بینم مگر اینکه در پس
این رفتارهایی که مشاهده میکنیم سیگنالهایی باشد که احتمال
مصالحه در آینده را فراهم کند .در موقعیت فعلی به نظر می رسد
در مواجهه با تحریمهای آمریکا بازیابی توان فنی-هستهای برای
ایران در اولویت اول قرار گرفته است .به نظر می رسد آمریکا نیز
برای تحریم های خود چارچوب های مورد نیازش را تامین کرده
از جمله یکی از نگرانی ها در جهان این بود که با تحریم نفت ایران
شوک نفتی در جهان ایجاد شود اما حاال خبر رسیده که عربستان و
دیگر کشورهای عرب که دشمنی خود را بارها به ایران اثبات کرده اند
آماده افزایش تولید نفت خود هســتند تا جایگزینی انجام شود و
شوک نفتی نیز رخ ندهد .از سوی دیگر روسیه نیز در این شرایط
منافع خاص خودش را خواهد برد .اقتصاد روسیه همواره نیازمند
افزایش درآمد نفت بوده و خبرهایی نیز آمده که مسکو نیز در ردیف
تامین کنندگان جایگزین نفت ایران خواهد بود .به نظر می رسد
تحریم ها به ارتباطات و بنادر نیز کشــیده شود و این بار برخالف
تحریمهای قبل از برجام ،بندر دبی نیز با ایران همکاری نخواهد کرد
و مسئوالن باید به فکر جایگزین باشند.

