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 رایزنی وزیر خزانه داری آمریکا با 
نخست وزیر هند 

وزیر خزان��ه داری آمریکا در راس��تای ایجاد کمپینی 
علیه فعالیت های هس��ته ای ای��ران، روز جمعه به هند 
س��فر می کند تا با نخست وزیر و مقامات اقتصادی این 

کشور گفت وگو کند.
یک مقام هندی گفته اس��ت منوش��ین در دهلی  نو با 
وزی��ر اقتصاد هند نیز در ای��ن خصوص صحبت خواهد 
ک��رد. »برنت مکینت��اش« معاون وزیر خزان��ه داری در 
امور بین الملل و »مارش��ال بیلینگزلی« دس��تیار وزیر 
خزانه داری در امور جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم، 
از دیگر مقامات هیأت آمریکایی هستند که به هند سفر 
می کنند. هند به عنوان یکی از مش��تریان قدیمی نفت 
ایران، از اردیبهش��ت امسال، در پی تجدید تحریم های 
آمریکا، مجبور ش��د معامالت نفتی ب��ا تهران را متوقف 

کند.
منوش��ین و جرد کوشنر داماد و دستیار دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، از س��وم آبان س��فری منطقه ای 
را آغ��از کرده و با مقامات عربس��تان س��عودی، رژیم 
صهیونیس��تی، امارات متحده عربی، هند و قطر دیدار 

کرده اند.  ایرنا 

 ایران و ترکیه ثبات خاورمیانه را 
تهدید می کنند

رژیم صهیونیس��تی که مس��تندات مختلف��ی درباره 
حمایتش از گروه های تروریستی در غرب آسیا وجود 
دارد مدعی ش��ده که ایران و ترکیه ثبات خاورمیانه را 
تهدید می کنند. اسرائیل کاتص در اظهارنظری درباره 
نتایج دیدارش با نیکوس دندیاس، وزیر خارجه یونان 
گفت با او درباره خطراتی که ایران و ترکیه برای ثبات 

و امنیت منطقه ایجاد می کنند رایزنی کرده اند. 
ادعای وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حالی مطرح 
شده که مس��تندات گوناگونی در حمایت این رژیم از 
گروه های تروریستی در منطقه وجود دارد. فارس 

اخبار

فرصت گفت وگو با ایران تکرار نشدنی است
نخست وزیر پیشین قطر با اشاره به اینکه فرصت پیش 
آمده برای گفت وگو با ایران تکرار نش��دنی اس��ت، به 
کشورهای عربی توصیه کرد که این فرصت را غنیمت 

بشمارند.
حمد بن جاس��م در صفحه توئیتر خود نوش��ت: آنگونه 
که شنیدیم پیام هایی از جانب ایران به کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج )فارس( برای آغاز گفت وگو زیر 
نظر سازمان ملل رسیده است، بنده معتقدم که این یک 
فرصت مهم اس��ت که بایس��تی کامال مسئوالنه توسط 
کشورهای عضو این شورا بررسی شود و دو طرف تمامی 
نگرانی های خود در میز مذاکرات را به طور روشن بیان 
کنند تا دس��تکم ب��ه یک توافق جهت پای��ان دادن به 

وضعیت بحرانی خلیج )فارس( دست یابند.
نخست وزیر پیش��ین قطر این فرصت را تکرار نشدنی 
توصی��ف کرد و گفت: این فرصت ممکن اس��ت تکرار 
نش��ود چرا که اگر توافق بین ای��ران و آمریکا صورت 
گیرد ای��ران دیگر ضرورت��ی برای توافق )ب��ا اعراب( 
نمی بین��د، مهم این اس��ت که این وضعی��ت به طور 
مس��ئوالنه ارزیابی ش��ود و کش��ورهای عضو شورای 
همکاری سیاست های خود را بر اساس وضعیت کنونی 

بین آمریکا و ایران، بنا نکنند.
اظهارات بن جاسم در حالی است که نیز صباح الخالد 
وزیر خارجه کویت در س��فری به قطر و دیدار با تمیم 
بن حم��د آل ثانی امی��ر قطر، پیام مکت��وب »صباح 

االحمد« امیر کویت را تقدیم وی کرد.
خبرگ��زاری کویت)کونا( گزارش داد که این نامه امیر 
کویت مربوط به روابط برادرانه دو کش��ور، راهکارهای 
تقویت و توس��عه این رواب��ط در زمینه های مختلف و 
مس��ائل دارای اهتم��ام مش��ترک و آخری��ن تحوالت 

منطقه ای و بین المللی است.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

حرکت به سوی حاکمیت قانون در سوریه شروع شده است
وزی��ر خارجه ای��ران پس از بازگش��ت از ژنو تصریح کرد: پس از س��ال ها جنگ 
مخرب، به لطف روند آستانه، حرکت به سوی حاکمیت قانون آغاز شده است. راه 

سختی در پیش است اما جایگزین دیگری وجود ندارد.
محمدجواد ظریف نوشت: از ژنو که در آن با وزرای امور خارجه روسیه و ترکیه 

و گیر پدرس��ون، نماینده سازمان ملل در امور سوریه در آستانه آغاز به کار کمیته 
قانون اساسی سوریه دیدار داشتم، بازگشتم.

وی افزود: پس از سال ها جنگ مخرب، به  لطف روند آستانه، حرکت به سوی حاکمیت 
قانون آغاز شده است. راه سختی در پیش است اما جایگزین دیگری وجود ندارد.

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی جمهوری اس��المی ایران پس از رایزنی دوجانبه با الوروف، 
در نشست س��ه جانبه ای با حضور مولود چاووش اوغلو و سرگئی الوروف وزرای خارجه 

ترکیه و روسیه حضور یافت.  تسنیم 

در مواجهه با ایران نمی توان روی آمریکا حساب کرد
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به گروهی از وزرای خود گفته است برای 

مواجهه با ایران نباید روی آمریکا حساب باز کرد.
بنیامین نتانیاهو در مراسم فارغ التحصیلی یک افسر ارتش اسرائیل گفته است: 
جس��ارت ایران در منطقه در حال افزایش است و حتی در سایه عدم واکنش به 

آن، قدرتمندتر شده است.
بر اس��اس اعالم ش��بکه 13 رژیم صهیونیس��تی نتانیاهو حتی ب��ه صورت خصوصی 

انتقادات بیش��تری نیز مطرح کرده است. بر اساس گزارش شبکه فوق، نتانیاهو چندین 
هفته قبل به اعضای کابینه خود در جلسه ای پشت درهای بسته گفته بود دونالد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا تا انتخابات نوامبر 2020 اقدامی علیه ایران انجام نمی دهد.
نتانیاهو بر همین اساس به وزرای خود گفته است به صورت موقت اسرائیل باید خودش 

به موضوع ایران بپردازد.  صداوسیما 

امیدواریم گروسی با بی طرفی به وظایف خطیر خود عمل کند
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ایران ب��ا تبریک به مدی��رکل جدید آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتمی، گفت: امیدواریم گروس��ی با بی طرف��ی و حرفه ای گری  به 

وظایف خطیر خود عمل کند.
س��ید عباس موس��وی با اش��اره به نقش بسیار حس��اس و مهمی که کشورهای 

عضو این نهاد در حوزه خلع س��الح و عدم اشاعه هسته ای ابراز امیدواری کرد که 
این نهاد بین المللی در دوره مس��ؤولیت گروسی در نهایت بی طرفی و حرفه ای گری  

ب��ه وظایف و ماموریت های بین المللی خطیر خود عمل کند. موس��وی با تاکید بر نقش 
منحصر به فرد آژانس در ارتباط با جنبه های هس��ته ای برجام و نیز اهمیت این نهاد در 
حوزه همکاری های هس��ته ای صلح آمیز کش��ورمان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
آماده حفظ و گس��ترش تعامل و همکاری س��ازنده توام با حسن نیت و احترام متقابل با 

آژانس بر مبنای دقت حرفه ای و بی طرفی این نهاد است.  فارس 

پسادکترای  پژوهشگر  باشی  قیه  رضایان  احد 
آینده پژوهی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل 
بین الملل در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی پیرامون 
شرایط سیاسی و دیپلماتیک در آستانه گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی بر این باور است: فارغ از 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامی به صورت انتحاری عمل کند و یا 
این گام را نیز مانند گام سوم همراه با مالحظات 
اروپایی ها  آن  مقابل  در  و  بردارد  دیپلماتیک 
خارج  برجام  از  آیا  دهند؛  نشان  واکنشی  چه  نیز 
شوند یا خیر؛ من معتقدم که هم جمهوری اسالمی 
برجامی  بست  بن  یک  به  اروپایی ها  هم  و  ایران 
توافق  در  حاضر  بازیگران  تمام  چون  رسیده اند، 
هسته ای آنچه در چنته داشته اند برای همدیگر 
رو کرده اند و دیگر حرکت قابل مالحظه و یا غیر 
طرفین  از  کدام  هیچ  جانب  از  بینی  پیش  قابل 

مطرح نیست.

نمای نزدیک

در یک واکاوی:
چرا ترامپ معافیت های 
 تحریمی علیه ایران را 

تمدید می کند؟

ی��ک کارش��ناس در مصاحبه ب��ا ایندیپندنت به 
بررس��ی دالیل اقدام رئیس جمه��ور آمریکا برای 
تمدید معافیت های تحریمی علیه ایران پرداخت.

دونالد ترامپ، رئی��س جمهور آمریکا، به منظور 
ت��داوم همکاری های ای��ران با چین، روس��یه و 
کشور های اروپایی در فعالیت های منع گسترش 

هس��ته ای، بار دیگر معافیت های تحریمی علیه 
ته��ران را تمدید می کند. اقدام��ی که به عقیده 
برخی از کارشناس��ان دلی��ل آن امید آمریکا به 

مذاکره با ایران است.
آمریکا ب��ا اعمال معافیت های تحریمی تهران به 
ش��رکت های خارجی این امکان را می دهد تا در 

برنامه هسته ای غیرنظامی با سازمان انرژی اتمی 
ایران همکاری کنند.

ای��ن معافیت ها ب��ه ش��رکت های غیرآمریکایی 
اج��ازه کار در دو تأسیس��ات هس��ته ای ایران را 
می دهد. ش��رکت روس اتم روس��یه در کارخانه 
غنی س��ازی س��وخت در فردو کار کرده است و 

شرکت هسته ای ملی چین در رآکتور تحقیقات 
آب سنگین اراک فعالیت داشته است.

تمدید معافیت های تحریمی ایران در شرایطی که 
فش��ار های زیادی از سوی جمهوری خواهانی که 
خواستار توقف این معافیت ها هستند، بر واشنگتن 

اعمال می شود.  باشگاه خبرنگاران 

گزارش

به واسطه سکوت و انفعال اروپایی ها در عمل به تعهدات 
برجام�ی خود به نظر می رس�د که عملیاتی ش�دن گام 
چهارم کاهش تعهدات هس�ته ای از س�وی ایران قطعی 
به نظر می رس�د، اما در این میان س�وال اینجاس�ت که 
گام پیش رو به س�ان گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
که در س�ایه تحرکات دیپلماتیک آن روزهای پاریس با 
مالحظات سیاسی از جانب تهران توام شد و به تبع این 
مالحظات، آن گام )گام سوم( چندان موثر و جدی نبود، 
گامی کم رمق خواهد بود، به خصوص این که با توجه به 
تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر خروج از برجام در صورت 
عملیاتی ش�دن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی این 
ظن تقویت می ش�ود و یا این که جمهوری اسالمی ایران 
پیرو ش�رایط کنونی و این که چیزی برای از دست دادن 
ندارد دست به یک اقدام انتحاری تر در کاهش تعهدات 

برجامی خواهد زد؟
برای پاسخ دقیق تر به س��وال شما من باید بر این نکته بسیار 
مهم تاکید کنم که فارغ از اینکه جمهوری اسالمی ایران در گام 
چهارم کاهش تعهدات برجامی به صورت انتحاری عمل کند و 
یا این گام را نیز مانند گام سوم همراه با مالحظات دیپلماتیک 
بردارد و در مقابل آن اروپایی ها نیز چه واکنش��ی نشان دهند؛ 
آیا از برجام خارج شوند یا خیر؛ من معتقدم که هم جمهوری 
اسالمی ایران و هم اروپایی ها به یک بن بست برجامی رسیده 
ان��د، چون تم��ام بازیگران حاضر در توافق هس��ته ای آنچه در 
چنته داش��ته اند ب��رای همدیگر رو کرده ان��د و دیگر حرکت 
قاب��ل مالحظه و یا غیر قابل پیش بینی از جانب هیچ کدام از 
طرفین مطرح نیس��ت. یعنی کنش ها و واکنش های سیاس��ی 
دیپلماتیک در خصوص توافق هسته ای، چه از طرف ایران، چه 
از ط��رف اروپایی ها و چه از طرف ایاالت متحده آمریکا اکنون 
یک بن بست را برای توافق هسته ای رقم زده است. لذا از این 
پس ما شاهد یک پروسه فرسایشی دیپلماتیک در قالب برجام 
خواهی��م بود که هیچ کدام از بازیگران ذی مدخل توان خارج 
کردن این پرونده را از بن بس��ت ندارند. یعنی اکنون بازیگران 
حاضر در توافق هس��ته ای دیگر تمایلی ندارند که پیش از این 
از خود واکنش نش��ان دهند. درنتیجه، نه به دنبال آن هستند 
ک��ه امتیاز خاصی بدهند و ن��ه در مقابل آن امتیاز خاصی هم 
بگیرند. با ابن تفاس��یر از گام سوم کاهش تعهدات هسته ای، 

برجام به یک رکود سیاسی و دیپلماتیک رسیده است.
یعنی ش�ما معتقدی�د که حتی در صورت عملی ش�دن 
تهدی�د اروپا و خ�روج آلمان، فرانس�ه و انگلس�تان از 

برجام به موازات عملیاتی ش�دن گام چهارم در کاهش 
تعهدات برجامی شاهد تغییر و تحوالت جدی نخواهیم 

بود؟
م��ن معتقدم که اروپایی ها تنها س��ه س��ناریو پیش روی خود 
دارند که البته هیچ کدام از این س��ه س��ناریو نمی تواند تغییر 
جدی در بن بس��ت به وجود آمده ش��کل دهد ک��ه وقوع هر 
کدام از این س��ناریوها بس��تگی به ش��دت عمل ایران در گام 
چهارم دارد؛ س��ناریوی اول این اس��ت که همزمان با عملیاتی 
شدن گام چهارم در کاهش تعهدات هسته ای ایران، اروپایی ها 
نیز مطابق با تهدید خود از برجام خارج ش��وند. در س��ناریوی 
دوم ای��ن احتمال وجود دارد که در مقاب��ل گام چهارم ایران، 
اروپایی ها نیز با برخی اقدامات تنبیهی خود برجام را به شدت 
تضعیف کنند، اما آن را از بین نخواهند برد و س��ناریوی سوم 
هم ناظر ب��ر این احتمال خواهد بود ک��ه اروپایی ها در مقابل 
گام چهارم ایران هیج واکنش��ی نش��ان نداده و با انفعال با آن 
برخورد کنند. اما واقعیت جدی تر و مهمتر ناظر بر این اس��ت 
که اکنون برجام به حاش��یه رفته و از حالت اولویت سیاس��ی 
و امنیتی خارج ش��ده است. از همین رو اس��ت که اروپایی ها 
ب��ه صراحت عن��وان کرده اند که نیاز به مذاک��رات عمیق تر و 
گس��ترده تری با جمهوری اس��المی ایران احس��اس می شود 
که اگر این اتفاق روی ندهد بس��تر برای خارج ش��دن اروپا از 
گفتمان برجام محقق خواهد ش��د. حال امکان دارد این اقدام 
ی��ک دفعه صورت گیرد و یا به تدریج؛ البته در این میان نکته 
مهمی که نباید فراموش کرد این اس��ت که اکنون بیش از هر 
زمان دیگر مس��ئله برجام به دیگ��ر مفاهیم و مقوالت مد نظر 
ایاالت متحده آمریکا گره خورده اس��ت، مس��ائلی مانند توان 
موشکی جمهوری اسالمی و حضور ایران در منطقه خاورمیانه 

که سبب شده برجام به یک بن بست برسد. 
ذیل نکات شما کدام یک از سه سناریوی مطرح شده از 

جانب شما امکان وقوع بیشتری دارد؟
هر کدام از این سناریوها احتمال وقوع دارند و نمی توان گفت 
کدام یک از اینها امکان وقوع بیش��تری دارد. با این وجود من 
معتق��دم در هر حال اروپایی ها به دنبال بس��تن درهای گفت 
وگو و دیپلماس��ی با جمهوری اس��المی ایران نیستند، اما در 
عی��ن حال یقینا ایران را با برخی اقدمات مدنظرش��ان تهدید 
و تنبیه خواهند کرد. چون اروپایی ها اکنون یک مس��یر جدی 

برای خود تعریف کرده اند که اگر در نهایت توافق هسته ای به 
بن بست رس��ید و به شکس��ت انجامید این جمهوری اسالمی 
ایران و ایاالت متحده آمریکا باشند که مقصر این واقعه باشند، 
نه اروپایی ها. لذا همزمان با گام چهارم کاهش تعهدات برجامی، 
اروپایی ها به احتمال قوی چند اقدام تنبیهی را برای ایران در 
نظر خواهند گرفت که یک واکنش میانه را از جانب قاره سبز 
در بر خواهد داش��ت که نه به شکست برجام خواهد انجامید و 
نه انفعال اروپا را در پی خواهد داش��ت. یعنی واکنش اروپا به 
گونه ای نیست که جمهوری اسالمی ایران برجام را پایان یافته 
تلقی کند. البته نکته بس��یار مهمی که نباید فراموش کرد این 
است که به نظر من با این اتفاق این اروپایی ها هستند که خود 
را فاتح و پیروز مس��ئله برجام می دانند، نه جمهوری اس��المی 

ایران و نه ایاالت متحده آمریکا. 
چ��ون اروپایی ها در س��طح اف��کار عمومی به گون��ه ای عمل 
کرده اند که در نهایت این اس��تنباط ش��کل می گیرد که تنش 
ه��ای صورت گرفته بی��ن تهران و واش��نگتن و تقابل این دو 
باعث از بین رفتن توافق هس��ته ای شده است و در این میان 
اروپایی ه��ا به همراه روس��یه و چین س��عی کرده اند با دعوت 
طرفین به خویش��تنداری و وساطت سیاسی، حتی المقدور از 
مرگ برجام جلوگیری کنند. لذا اکنون اگر اروپایی ها اقدامات 
تنبیهی ب��رای جمهوری اس��المی ایران به م��وازات عملیاتی 
شدن گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی را در نظر بگیرند، 

جامعه جهانی با آن همراهی خواهد کرد. 
حتی کش��ورهایی مانند عراق، پاکس��تان، هندوس��تان، چین 
و روس��یه نیز از آن تبعی��ت می کنند. چون اکن��ون در میان 
افکار عمومی این گونه جا افتاده که تنها ناجی برجام، اروپایی 
ها هس��تند و ایران و ای��االت متحده آمریکا ب��ه موازات تمام 
تالش های دیپلماتیک فرانس��ه و برخی تحرکات عراق و حتی 
پاکس��تان ب��رای کاهش تخاص��م میان ایران و عربس��تان که 
شقه ای از تنش میان ایران و ایاالت متحده آمریکا است، هیچ 
کدام پاس��خی به این تالش ها ندادند. بنابراین هر دو سر این 
تنش یعنی ایران و ایاالت متحده آمریکا به یک اندازه در مرگ 
برجام و تضعیف آن مقصرند. در همین راستاس��ت که جامعه 
جهانی با مواض��ع دونالد ترامپ در خصوص توافق هس��ته ای 
همراه��ی نکرد، ام��ا با منطق دیپلماتیک اروپا همراه اس��ت و 
هرگونه واکنش و اقدام به تحریم اروپایی ها را در دس��تور کار 

خود قرار خواهند داد و از آن حمایت خواهند کرد.
ش�رایط سیاس�ی داخلی را در آس�تانه عملیاتی شدن 
گام چه�ارم کاه�ش تعه�دات برجامی چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟
به نظر من اکنون فش��ار سیاسی گسترده و بی امانی از طرف 
برخی تریبون ها، صدا و س��یما و برخی جریان های سیاس��ی 
علی��ه دولت، برجام و به خصوص ش��خص محمد جواد ظریف 
وجود دارد که ش��رایط به گون��ه ای رقم بخورد که گام چهارم 
در ش��دیدترین حالت خود عملیاتی شود و در نهایت این گام 
باعث فروپاش��ی برجام شود. این مس��ئله سبب شده است که 
دست رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی 
و وزارت امور خارجه به عنوان متصدی دس��تگاه دیپلماس��ی 
در خصوص مذاکره با طرف های اروپایی بس��ته تر از گذش��ته 
باشد. متاسفانه ش��رایط سیاسی داخلی در آس��تانه انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری 
ب��ه گونه ای در حال رقم خوردن اس��ت که روز به روز ش��اهد 
کمرنگ شدن تاثیر و نفوذ دولت در خصوص برجام و تحرکات 
دیپلماتی��ک خواهیم بود و در مقابل ش��اهد پررنگ تر ش��دن 
سایه دیگر نیروهای فرادولتی در امر سیاست خارجی هستیم. 
البته با تمام این تفاس��یر من معتقدم ک��ه فعاًل دولت در گام 
چهارم نیز چندان انتحاری عمل نخواهد کرد و س��عی خواهد 
کرد گام چهارم کاه��ش تعهدات برجامی را به گونه ای بردارد 
که کماکان لطمه ای به چهارچوب توافق هسته ای و مناسبات 

با اروپا نخورد.
به نظر می رس�د که اکنون اروپایی ها با نزدیک شدن به 
گام بعدی ایران هیچ گونه واکنش و تالش�ی را حتی در 
حد بی�ان مواضع دیپلماتیک از خود نش�ان نمی دهند. 

دلیل این تفاوت رفتار چیست؟
دلیل آن کاماًل روش��ن اس��ت. چون اروپایی ها با همان تهدید 
ب��ه خروج از برجام همزمان با کاهش تعهدات برجامی در گام 
چهارم به زعم خود توپ را در زمین جمهوری اس��المی ایران 
انداخته اند و دیگر هیچ گونه واکنشی از خود نشان می دهند تا 

زمانی که ایران دست به اقدام بزند. 
در این رابطه من معتقدم هر گونه اقدام جمهوری اسالمی ایران 
به سود اروپایی هاست. لذا اگر تهران گام چهارم را با شدت عمل 
همراه کند، به س��ود اروپاست چون در این صورت اتحاد جدی 
میان قاره س��بز و آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران شکل 
خواه��د گرفت؛ اگر ایران گام چهارم را با مالحظات دیپلماتیک 
همراه کند و به تبعش این گام هم کم رمق باشد، باز هم به سود 
اروپایی ها اس��ت چرا که در ای��ن صورت نیز برجام را برای خود 
حف��ظ کرده اند. یعنی هر گونه واکنش ایران در گام چهارم یک 
برد برای اروپ��ا را رقم خواهد زد. البته در کنار آن نکته مهمتر 
این اس��ت که اگ��ر مواضع اروپا و آمری��کا در خصوص برجام و 
جمهوری اسالمی ایران به همدیگر نزدیک شود هرگونه واکنش 

و اقدام ما یقیناً دیگر در راستای منافع ما نخواهد بود.
پس با این تفاس�یر واکن�ش منطقی ما در این ش�رایط 

چیست؟
متاس��فانه ما اکنون هر اقدامی انجام بدهیم س��ود و منفعتی 
ب��رای ما نخواهد داش��ت و در کوتاه مدت اه��داف و منافع ما 
را تأمین نمی کند. در این ش��رایط به نظر من بهترین راه حل 
این اس��ت که با عملیاتی کردن گام چهارم در کاهش تعهدات 
برجامی که آن هم نباید اقدامات بس��یار تند و انتحاری باشد، 
بس��تر را برای پیگیری مناس��بات با اروپایی ه��ا فراهم کنیم. 
چون تنها از طریق گس��ل در روابط قاره سبز با ایاالت متحده 
آمریکاست که می توان از ضرر بیشتر و بغرنج تر شدن شرایط 
علیه جمهوری اسالمی ایران جلوگیری کرد. همانگونه که من 
به آن اش��اره ک��ردم اکنون اروپایی ها چه��ره ناجی و قهرمانی 
از خ��ود درخصوص برجام نش��ان داده ان��د و در مقابل ایاالت 
متحده آمریکا و ایران را به نوعی تحجر و برخورد ایدئولوژیک 
با تالش های دیپلماتیک متهم می کنند. یعنی ش��رایط طوری 
رقم خورده است که گویی ایران حاضر به مذاکره، گفت وگو و 

تعامل با جهان نیست. 
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ایران و اروپا گرفتار در "بن بست برجامی"
گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای بلند خواهد بود؟!
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