3

سال بیستوپنجم
شماره 7102
سهشنبه  18تیر 1398

گزارش«ایران عصر» از ایده جدید فرانسه برای نجات «برجام»

فریز در برابر فریز

iranreportdesk@icpi.ir

@iranreportdesk

iran-newspaper.com

سفیر سابق فرانسه در ایران جزئیات «فریز در برابر فریز» را تشریح کرد

«بُن» بست شکنی

تنهــا چنــد روز پــس از برداشــتن
دومیــن گام ایــران بــرای کاهــش
سیاست
بخشــی از تعهــدات هســتهایاش
در چارچــوب برجــام رســانههای
غربــی از طرح پیشــنهاد جدیــدی خبــر دادهاند
کــه گویــا از ســوی تحلیلگــران اروپایــی بــرای
بیــرون رفتــن از بنبســت اجــرای برجــام
مطــرح شــده اســت .ایــن طــرح کــه در پــی
ســفر فرســتاده ویــژه امانوئــل مکــرون ،رئیــس
جمهــوری فرانســه بــه تهــران در رســانهها
مطــرح شــده اســت ،فرمــول «فریــز در برابــر
فریــز» نامیــده میشــود و پیشــنهاد میکنــد
الزامــی بــرای بازگشــت امریکا به برجــام وجود
نــدارد همچنــان کــه ایــران نیــز الزم نیســت از

غلظــت غنیســازی اورانیــوم تولیــدی آن از
ســقف تعییــن شــده در توافــق برجــام فراتــر
رفتــه و آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی هــم
ایــن موضــوع را تأییــد کرده اســت .محمدجواد
ظریــف هــم دو روز پیــش در نامـهای به فدریکا
موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا را از جزئیــات تصمیــم ایــران در کاهــش
تعهــدات اتم ـیاش ،بــه طــور رســمی مطلــع
کــرده اســت.
انجــام ایــن اقدامــات از ســوی ایــران بــود کــه
باعــث شــد کشــورهای اروپایــی بــا هــدف
جلوگیــری از فروپاشــی برجــام تحــرکات
دیپلماتیــک خــود را افزایــش دهنــد .فرانســه
کــه پیشــتازی ایــن دســت از رایزنیهــا را

شــبکه خبــری  croixفرانســه بــا انتشــار
گزارشــی تحلیلــی بــه قلــم «فرانســوا
داالنســون» بــا عنــوان «یــک هفتــه
دیپلماتیــک» درخصــوص برنامــه هســتهای
ایــران بــه گفتوگوهــای تلفنــی رؤســای
جمهــوری ایــران و فرانســه و ســفر امانوئــل
بــن فرســتاده ویــژه امانوئل مکــرون به تهران
اشــاره کــرد و نوشــت :اروپاییهــا بــه جــای
آنکــه شــیوه برنامهریــزی شــده در توافقنامــه
هســتهای ،در صــورت نقــض مفــاد و بــه

اقــدام بــه کاهــش تعهــدات خــود منصــرف
شــود بلکــه هــر دو کشــور بــرای دورهای کوتــاه
اقدامــات خــود را منجمــد میســازند .بــه ایــن
ترتیــب کــه امریــکا تحریمهــای خــود را بویــژه
در حــوزه فــروش نفــت و معامــات بانکــی
منجمــد میســازد و در مقابــل ایــران نیــز رونــد
بازنگــری در تعهداتــش را منجمــد کنــد.
ایــن دوره میتوانــد در دوره کوتــاه چنــد ماهــه
اجرایــی شــود و البتــه قابلیــت تمدیــد را هــم
داشــته باشــد .مقامهای ایرانی تاکنون واکنشــی
نســبت بــه طــرح ایــن پیشــنهاد نداشــتهاند و
تنهــا ســید عبــاس موســوی ،ســخنگوی وزارت
خارجــه ایــران در گفــت گــو بــا خبرگــزاری ایرنــا
گفــت کــه «مــن هــم موضوعاتــی نظیر فریــز در
برابــر فریــز را شــنیدهام ».ایــران چنــد روز پیــش
در راســتای متوقــف کــردن بخشــی از تعهــدات
برجامــیاش اعــام کــرده ذخایــر اورانیــوم و

عهــدهدار شــده ،پــس از تماسهــای تلفنــی
مکــرون بــا روحانــی و دونالــد ترامــپ ،نماینده
ویــژه خــود را طــی روزهای گذشــته راهــی ایران
کــرده اســت تــا مقامهــای کشــورمان را بــرای
حفــظ برجــام و پیگیــری پیشــنهاد بازگشــت
امریــکا بــه ایــن توافــق متقاعــد کنــد .گرچــه
تاکنــون جزئیــات زیــادی از گفتوگوهــای ایــن
مقــام فرانســوی در تهــران بــه دســت نیامــده
اســت امــا پیداســت چارهجویــی پاریــس بــرای
حــل اختــاف میــان ایــران و امریــکا تنهــا در
صورتــی بــه نتیجــه میانجامــد کــه واشــنگتن
نخســتین و اصلیتریــن خواســته ایــران یعنی
رفــع تحریمهــای هســتهای را اجابــت کنــد در
غیــر ایــن صــورت هیــچ مذاکــره ســطح باالیــی
میــان مقامهــای ایرانــی و اروپایــی راهــکار
قابــل اعتنایــی بــرای حفــظ توافــق هســتهای
نخواهــد بــود.

تشــخیص بازرســان آژانــس انــرژی اتمــی را
مــد نظــر قرار دهنــد( ،یعنی ارجــاع به کمیته
حــل و فصــل اختالفــات) ،برعکــس آنهــا بــه
دنبــال خنثــی کــردن و فرونشــاندن بحــران
و خریــدن زمــان بــه طــور خوشــبینانه تــا
انتخابات ریاســت جمهــوری امریکا در ســال
 2020هســتند« .فرانســوا نیکولــو» تحلیلگــر
سیاســت خارجــی و ســفیر ســابق فرانســه در
تهــران ،در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چطــور
میتــوان چنیــن «اقدامــات اعتمادســازی»
را میــان طرفیــن ایجــاد کــرد؟ گفــت« :ایــن
میتوانــد شــامل امتیــازات متقابــل محــدود
باشــد کــه میتوانــد بــرای هــر یــک از طرفیــن
بــه عنــوان پیــروزی تلقــی شــود».
وی افــزود« :ترامــپ بــا اجتنــاب از درگیــری
بــا ایــران یــک موفقیــت دیپلماتیــک
بــزرگ را باتوجــه بــه نزدیکــی بــه انتخابــات

سیاست

راضیه خوئینی
مترجم

ریاســت جمهــوری امریــکا بــه نمایــش
خواهــد گذاشــت و آن پایـهای بــرای تحکیــم
جایگاهــش در انتخابــات خواهــد بــود.
ایرانیــان نیــز بــا امتیــازی کــه دربــاره صــادرات
نفــت دریافــت میکننــد از بــار فشــار
تحریمهــای نفتــی امریــکا رهــا خواهنــد شــد
و در مقابــل ســرعت برنامــه هســتهای خــود
را کاهــش خواهنــد داد ».نیکولــو ادامــه داد:
«در ایــن ســناریو ،ایــاالت متحــده بــه برخــی
کشــورها ماننــد چین و هند بــرای خرید نفت
از ایــران معافیــت اعطــا خواهــد کــرد .ایــران
نیــز در توافــق هســتهای برجــام خواهــد مانــد
و بــا کاهــش تعــداد ســانتریفیوژهای فعــال و
مطابــق بــا توافــق  5هــزار ســانتریفیوژ ثابــت
موافقــت خواهد کــرد ».این دیپلمات ســابق
تأکیــد کرد :البتــه «این یک راه باریکه اســت»
از زمــان خــروج امریــکا از توافقنامه هســتهای
بــا ایــران از مــاه مــه  ،2018تحریمهــای
فراســرزمینی امریــکا از مــاه آگوســت 2018
مجــدداً اعمــال و اجرایــی شــدند چــرا کــه
موقعیــت غالــب دالر در جهــان بــه عنــوان
ابــزار ذخیــره ارزی و ســرمایهگذاری امــکان
اعمــال تحریمهــا را بــرای امریــکا فراهــم
آورد و موجــب شــد مشــتریان اصلــی ایــران از
خریــد نفــت ایــن کشــور چشــم پوشــی کننــد.
ســه کشــور اروپایــی (فرانســه ،انگلیــس و
آلمــان) کــه امضاکننــدگان توافقنامــه بودنــد
تنهــا تــاش کردنــد تــا بــه تهــران درخصوص
بهرهمنــدی از مزایــای قابــل انتظــار از لغــو
تحریمهــا اطمینــان ببخشــند .بــه گــزارش
ایــن شــبکه فرانســوی ،مقامــات ایــران از ایــن
پــس بــه دنبــال بــه رخ کشــیدن قــدرت خــود
هســتند و طــی یــک اســتراتژی محاســبه
شــده از نابــودی ایــن توافــق گــزارش خواهنــد
داد .تهــران خــودش را از قیــد و بنــد ســقف
محدودیــت بــرای ذخایــر اورانیــوم غنــی
شــده و آب ســنگین آزاد میکنــد .همچنیــن
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران اعــام کــرد کــه
ایــران روز  8ژوئیــه ،از مــرز اورانیــوم غنــی
شــده  4.5درصــد عبــور کــرد .از طرفــی بــرای
ســاخت یــک بمــب اتمــی بــه غنیســازی
اورانیــوم  80یــا  90درصــد برحســب ضرورت
نیــاز اســت ،امــا مــرز محدودیــت ایــران 3.67
درصــد بود.امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن
شــرایط ازســوی ایــران قابــل بازگشــت عنــوان
شــد کــه به احتمــال زیــاد در صورتــی که دیگر
شــرکای برجــام اقــدام بــه کاهــش اثــرات
تحریمهــای امریــکا کننــد ،ایــن اقدامــات را
لغــو خواهنــد کــرد.

