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نشست برجامی در وین با دستاورد تقریبا هیچ به کار خود پایان داد

ناامیدکننده یا سازنده؟!

چرا مأیوس کننده؟
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رویترز

کار برج��ام همان زمان که آمریکا از آن خارج
ش��د تمام شده بود ،اما دولت تدبیر و امید به دیگر
اعضای گروه  5+1که اکنون  1+4ش��ده است امید
داش��ت تا ش��اید بتواند بدون ایاالت متحده توافق
هستهای را زنده نگه دارد.
اروپاییها پس از بیرون رفتن آمریکا از برجام،
س��عی کردند تا خود را پایبند به آن نش��ان دهند،
مقام��ات اروپای��ی در زبان خ��ود را متعهد معرفی
میکردن��د ،اما در عمل هیچ نش��انهای از تعهد آنها
دیده نمیشد ،چند شرکتی هم که از اروپا به ایران
آمده بودند ،بار خود را بس��ته و قراردادهای خود را
فسق کردند و رفتند ،بدون این که به خاطر بدعهدی
خس��ارتی بپردازند ،اما مذاکرات ایران و اروپا ادامه
یافت و مهلت ایران به آنها نیز به پایان رسید.
پس از پایان مهلت ،اروپا یک بسته پیشنهادی
ب��ه ایران ارائه داد که بی ارزش و بی تأثیر اس��ت،
حت��ی آن تعهداتی که در برجام برای اروپا در نظر
گرفته شده است در این بسته دیده نشده است.
اروپاییه��ا حت��ی در این بس��ته پیش��نهادی
حداقله��ا را هم ب��رای ایران در نظ��ر نگرفته اند،
آنگاه انتظار دارند ایران چنین بستهای را بپذیرد و
پایبند برجام باشد!
اروپا اگر اصرار بر ماندگاری برجام داشت باید در
مدت زمانی که به مذاکره با ایران پرداخت ،رضایت
جمهوری اسالمی را بر اساس توافق هستهای جلب
میک��رد ،اما از همان زمان که اروپا خود را به ظاهر
خواه��ان زنده ماندن برجام نش��ان داد ،اما در عمل
هیچ اقدامی نکرد ،روش��ن بود که در نهایت چنین
بسته سخاوتمندانه ای! را به ایران ارائه میدهد.
برای همی��ن رئیس جمه��ور در گفت وگوی
تلفن��ی با ماکرون و مرکل رئیس جمهور فرانس��ه
و صدراعظ��م آلم��ان این بس��ته را مأیوس کننده
دانست ،چرا که هیچ یک از حقوق قانونی ایران که
در برجام وجود دارد در نظر گرفته نشده است.
رهب��ر معظم انق�لاب گفت وگو ب��ا اروپا و در
صورت به نتیجه رس��یدن بر س��ر توافق هستهای
را تنها با تضمینهای الزم ،جایز دانس��تند ،ایشان
تأکی��د دارند که اروپ��ا اگر خواه��ان ادامه توافق
هس��تهای اس��ت باید تضمینهای عملی و الزم را
به ایران بدهد ،چرا که در ماجرای برجام ثابت شد
که آمریکاییها به سادگی از آن خارج شدند بدون
این که هزینهای بپردازند.
اما در بسته پیشنهادی اروپا هیچ تضمینی دیده
نمیشود و تنها در آن به این پیشنهاد اشاره شده که
به بانک س��رمایهگذاری اروپا این اجازه را میدهند
که با ایران اروپا فراتر از آنچه که پیشنهاد داده است
نخواه��د رفت ،برخی تصور میکردند که اروپا برای
زنده ماندن برجام سخاوتمندانه وارد خواهد شد ،اما
اتحادی��ه اروپا نیز همچون آمریکا رفتار کرد ،آمریکا
به برجام واکنش تند نش��ان داد در حالی که ایران
به همه تعهدات خود پایبند بوده است و آژانس بین
المللی انرژی اتمی نیز آن را تأیید کرده ،اروپا نقش
خ��ود را نرم بازی کرد ،خود را مصلح برجام نش��ان
داد تا وانمود کند که خواهان ماندن بر س��ر برجام
بدون آمریکا اس��ت .در هر ح��ال کار برجام را باید
تمام شده دانس��ت ،هر چند این توافق چند جانبه
از همان ابتدا بیحاصل بود و  5س��ال از عمر دولت
تدبیر و امید خرج این مذاکرات و توافق ش��د .ایران
هم هزینههای مالی زیادی را بابت آن پرداخت کرد
و هم هزینههای اقتصادی و سیاس��ی بس��یاری را
نم��ود آن در جامعه دیده میش��ود .مذاکرات برای
برداشته ش��دن تحریمهای اقتصادی انجام شد ،اما
در پیشنهاد اروپا به ایران اشارهای به لغو تحریمهای
اقتصادی علیه ایران نشده است.
حال در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید
باز هم به مذاکره با اروپا ادامه داد و زمان را به آنها
رایگان فروخت؟
قطعاً اکنون زمان انجام عمل از سوی جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت ،رفتارهای ایران باید از الک
دفاعی خارج ش��ده و حالت تهاجمی به خود بگیرد.
پاس��خ آقای روحانی به ترامپ را میتوان در همین
راس��تا دانس��ت به ویژه پس از آن که سردار قاسم
س��لیمانی در پیام��ی به رئیس جمهور از س��خنان
عزتمندان��ه او قدردانی کرد .این ک��ه ایران توانایی
بس��تن تنگ��ه هرم��ز را دارد ،آمریکاییها به خوبی
از آن آگاه هس��تند ،اما اکن��ون زمان پایان دادن به
مذاکراتی است که با اروپا ادامه دارد ،زمان آن است
ک��ه همدلیها ،وحدت و هماهنگی داخلی بیش��تر
شود ،افزایش این ویژگیها است که میتواند ایران
را از گردنه بحرانی که برجام ایجاد کرده عبور دهد.
پیشنهادی که اروپاییها ارائه داده اند نه تنها
سازنده نیس��ت بلکه ویران کننده است،جمهوری
اس�لامی ایران اگر اصرار بر ادامه برجام هم داشته
باشد ،تنها بر سر اجرای تعهداتی است که برعهده
اروپا است ،نه بیشتر و نه کمتر و این خواسته ،حق
قانونی جمهوری اسالمی است که در یک سند بین
المللی در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است .در
غیر این صورت ،رفتار و تصمیم انقالبی اس��ت که
کارساز خواهد بود.
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وقتی نمایندگان عزم خود را
برای استفاده از ابزارهای نظارتی جزم میکنند

پیام مجلس
ترمیم یا استیضاح
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بررسی سیاست روز از دستور مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در مورد بازار ارز و سکه؛

در مقابل اقدام بهجا تعلل جایز نیست
بیش از یک سال است که بازارهای اقتصادی کشور هر روز نوسان قابل توجهی را تجربه میکنند و حاال مردم به
مرحلهای رسیدهاند که اگر رقم هزارگان ارزی مانند دالر نیز در لحظه تغییر کند ،هیچ جای تعجبی وجود ندارد
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مائده شیرپور رئیسجمهور در سوئیس
حامی جمهور
خیلی متین با گفتن این جمله که نمیشود
نفت ایران صادر نشود و نفت منطقه صادر شود ،توانست غرب و
زیادیخواه��ی امری��کا و غرب را مورد تهدید ق��رار دهد ،اما این
تهدی��دات زبانی چطور میتواند در عمل محقق ش��ده و در عین
حال به محق بودن جمهوری اس�لامی ایران در اقدام مش��ابه در
قبال بدعهدی امریکا و غرب ضربه وارد نکند؟
در ای��ن گ��زارش س��عی خواهی��م ک��رد راه��ی را ب��رای
تحق��ق تهدی��دات ب��دون کوچکترین آس��یبی به حق��وق ملت
بیان کنیم.
نقط��ه اصلی عملی کردن اقدام��ات بینالمللی و گرفتن حق
مردم از دس��ت زیادهخواهان بینالمللی اتحاد در مس��یر احقاق
مطالبات و همدلی داخلی است .این مهم در گام نخست درمورد
صحبتی که رئیسجمهوری در سوئیس مطرح کردند عملی شد
چ��را که در پی صحبتهای روحانی مبنی بر اینکه «هدف واقعی
آمریکا از تحریم ،فشار به زندگی مردم است اما آنها ادعا میکنند
که میخواهند به دولت ایران فش��ار وارد کنند ،اما وقتی واردات
مایحت��اج ضروری مثل دارو و نهادههای دامی را تحریم کنند ،به
چه کسی فش��ار وارد خواهد شد؟ آمریکاییها مدعی شدهاند که
میخواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند .آنها
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معنی این حرف را نمی فهمند ،چرا که...

یادداشت یک

همچنان به بسته ناامیدکننده امیدوارید؟!

هدی دهقان بذرافشان
hoda.bazrafshan@gmail.com

نشس��ت وزرای خارجه کشورهای عضو توافق هس��تهای با ایران در وین دیروز با
یک بیانیه و تنها تاکید بر ادامه یافتن مذاکرات به کار خود پایان داد .در این نشس��ت
اروپا در حالی بس��ته پیشنهادی خود را به تهران ارائه داد که رییسجمهور کشورمان
در گفتوگوی تلفنی با همتایان فرانس��وی و آلمانی خ��ود به صراحت بیان کرد ،این
بسته پیشنهادی درباره ادامه روند همکاریها در برجام دربرگیرنده همه خواستههای
ما نیست.
بس��ته حمایتی اروپا قرار اس��ت وضعی��ت فروش نفت و س��رمایهگذاری در ایران
علیرغم وضع مجدد تحریمهای آمریکا علیه کشورمان را شفافسازی و تضمین کند،
اما این بسته هنوز نتوانسته انتظارات جمهوری اسالمی ایران را برآورده و تضمینهای
الزم اروپا برای حفظ توافق هستهای را ارائه دهد.
وزیر خارجه کشورمان بعد از پایان نشست وین در جمع خبرنگاران اظهار داشته
که «اروپاییها در جلس��ه به صورت ش��فاهی پیش��نهادهای خود را به صورت جزئی
مطرح کردند که کارشناس��ان ما در حال بررس��ی هس��تند تا ببینیم هر کدام از این
پیشنهادها چطور میتواند نیازهای ما را پوشش دهد»
برخی محافل رس��انهای غربی تاکید داش��تند که «تقریب��اً هیچ چیز جدیدی در
بیانیه کمیسیون مش��ترک درباره برجام وجود ندارد .جزئیات صفر ،وعدههای بیشتر،
بدون دستاورد قاطع و برای خرید زمان»
یک دیپلمات اروپایی نیز با بیان اینکه هدف از نشست وزیران خارجه ایران و ۴+۱
حفظ برجام است ،تاکید کرده «بعید است بتوان تمام انتظارات ایران را برآورده کرد».
نکت��ه قاب��ل تام��ل از قول وزیر خارجه فرانس��ه اینکه گفته «بعید اس��ت بس��ته
پیشنهادی اقتصادی به ایران تا پیش از نوامبر آماده شود».
آمریکا و اروپا برای رسیدن به خواستههایشان در قبال ایران سخت مشغول کارند
و حس��اب شده و هوشمندانه با یکدیگر تقسیم کار کردهاند .به تاخیر انداختن زمان و
تاکید خانم «موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر ادامه مذاکرات
چه معنی و مفهومی میتواند داشته باشد؟
آیا دو ماه ضرب االجل تعیین شده جمهوری اسالمی ایران برای ارائه تضمینهای
الزم ب��رای اروپ��ا کافی نبود که طرف اروپایی بر ادامه رایزنیها و طرف ایرانی بر ادامه
بررس��یهای بیش��تر بس��ته پیش��نهادی غرب تاکید میکنند؟ آن هم بستهای که نه
انتظارات مورد نظر جمهوری اس�لامی را در برگرفت��ه و نه از ضمانت کافی و الزم در
قبال تحریم های آمریکا علیه ایران برخوردار است.
آی��ا این به این معنا نیس��ت که اروپاییها نه ضرباالج��ل! چندین هفتهای آقای
رئیسجمهور در ش��ب خروج امریکا از برج��ام را جدی گرفتهاند و نه تهدید به خروج
ایران از برجام را؟
در وقت کش��ی اروپا و اراده ناتوانش��ان در قبال رویارویی با تصمیمات اتخاذ شده
واش��نگتن شکی نیست .حتی این خرید زمان حکایت از تقالی آنها برای عقب راندن
تهران از خواس��تههایش دارد و اینکه اروپا بتواند مذاکره بر س��ر مس��ائل منطقهای و
موشکی را به جمهوری اسالمی تحمیل کند.
از هم��ه مهمت��ر اینکه فاز اول تحریمه��ای آمریکا علیه ملت ایران قرار اس��ت از
13مرداد ماه سال جاری اجرایی شود و دقیقاً خواسته غرب قرار دادن تهران در موضع
عدم توانمندی برای مقابله با تحریمهای آمریکایی است.
بهتر نیست تیم مذاکره کننده و تصمیم گیران کشورمان کمی جدیتر با اروپاییها
برخورد کنند و پیش از موعد رسیدن فاز اول تحریمهای آمریکا علیه کشورمان به فکر
اقدام متقابل یا همان مقابله به مثل بیفتند؛ این همه مدارا و مماشات کردن با دشمن
دلیلی ندارد و تنها آنها را نسبت به ملت گستاختر و وقیحتر میکند.

