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«ایران» از اهداف و رویکرد تیم مذاکره کننده ایران برای فصل جدید گفتگوها گزارش میدهد

تعجب مدیر کل آژانس
از عدم دعوت به تهران

تسنیم
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ،علی باقری معاون سیاسی ،مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی و محمد فتحعلی معاون اداری و مالی

به ســمت دیپلماســی رو بهجلــو و کنار
گذاشــتن راهبــرد صبــر اســتراتژیک که
نتوانســت غــرب را ملــزم بــه احتــرام
گذاشــتن بــه حقــوق ایــران کنــد عمــاً
تــوپ را در زمین طــرف مقابل انداخته
اســت؛ اکنون آنها هســتند که باید برای
وضعیــت پیش آمده پاســخی عملی و
عینی داشته باشند.
دولت ســیزدهم با همین پشــتوانه
قوی و شکســت کارزار فشــار حداکثری
در موضعــی جدید قــرار گرفته و ابتکار
عمــل را در دســت دارد .از ایــنرو
تاریــخ و زمــان مذاکــرات را مشــخص
کــرده و تــاش دارد توافــق مطلــوب
از منظــر خــود را بــه کرســی بنشــاند.
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور
خارجــه کشــورمان هفتــه گذشــته در
همیــن خصوص اعــام کرد کــه ایران
آماده حصول یک توافق خوب اســت.
امیرعبداللهیان در توئیتر خود نوشت:
توگوهای
«ایــن روزها دکتر باقــری گف 
موفقــی را در اروپــا دنبــال میکنــد .مــا
در میــز مذاکــرات ویــن آمــاده نیــل به
توافــق خــوب هســتیم .بازگشــت همه
طرفها به تعهــدات یک اصل مهم و
راهگشاست»

بایدن :خرید نفت از ایران کم شود

مانع تراشی واشنگتن در آستانه مذاکرات لغو تحریمها
علی باقری ،مســئول پیگیــری مذاکرات
لغو تحریمها در حالی سفرهای خود به
سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای را
مثبت ارزیابی کرد که واشنگتن در آستانه
آغــاز مذاکــرات ایــران و  4+1همچنــان
کارشــکنی میکند .بــه گــزارش «ایران»،
باقری پس از سفر اروپایی خود در توئیتی
یادآور شــد که د ر جریان سفر به فرانسه،
توگوهای
آلمان ،انگلیس و اســپانیا گف 
جدی و ســازندهای د ر مــورد موضوعات
دوجانبــه ،منطقــهای و بینالمللــی از
جملــه مذاکــرات پیــش رو انجــام داده
است .او لغو مؤثر تحریمهای غیرقانونی
و اهمیــت تضمیــن بــه عــد م تکــرار را از
مهمترین موضوعاتی عنــوان کرد که در
ایــن دیدارها مــورد بحث و بررســی قرار
گرفته اســت .مقصد پایانی ســفر باقری
اســپانیا بود که در جریان حضــور در این
کشــور با «انریکا مــورا» ،هماهنگ کننده
اروپایــی برجــام هــم دیــدار و گفتوگــو
کــرد .رایزنیهــای مقدماتــی ایــن مقام
دیپلماتیــک کشــورمان در پایتختهای
اروپایــی در حالــی صــورت گرفته اســت
که قرار اســت ایران و  4+1هشتم آذرماه
در ویــن دیــدار و بــه گفتوگــو بنشــینند؛
اما همزمان با تالشهــا برای انجام این
مذاکرات« ،جو بایدن» ،رئیس جمهوری
امریــکا کــه ادعا مــی کند دولتــش آماده
بازگشــت به برجام اســت ،در یادداشتی
وزارت خارجــه کشــورش را مخاطــب
دستوری قرار داد که خواهان کاسته شدن
از امکان محدود شدن فروش نفت ایران
اســت .به گزارش رویترز« ،بایدن» با این
ادعا که به اندازه کافی عرضه نفت وجود
دارد تا دیگر کشــورها خرید نفت از ایران
را کاهــش دهنــد ،در یادداشــت خــود به
وزارت خارجــه امریکا گفــت« :مطابق با
تصمیمات قبلــی ،عرضه کافــی نفت و
فرآوردههای نفتی از کشورهایی به غیر از
ایران وجــود دارد تا امکان کاهش حجم
نفــت و فرآوردههــای نفتــی خریــداری
شــده از ایران یا از طریق مؤسسات مالی
خارجی فراهم شــود ».ایــن توصیه او به
دولتش برای کاهش دادن امکان فروش
نفت ایران در حالی مطرح شده است که
تحریم نفت و فرآوردههای پتروشــیمی
ایــران در فهرســت تحریمهایــی قــرار
دارد کــه بــر اســاس توافق هســتهای لغو
شــده بــود امــا خــروج یکجانبــه دولــت

ســابق امریکا از این توافق عمالً منجر به
بازگشــت این تحریمها شــد و در شرایط
کنونــی کــه واشــنگتن مدعــی آمادگــی
برای تغییر وضعیــت و اجرای تعهدات
برجامــی اســت ،بــه پیــرو چــون و چرای
همــان تحریمهایی تبدیل شــده اســت
کــه اساســاً نبایــد اجــرا کنــد .ایــن همان
تحریمهایی است که «سرگئی الوروف»،
وزیر امــور خارجه روســیه در جدیدترین
موضعگیریاش خواستار لغو آنها شده
اســت .او در ســخنانی تصریــح کــرد کــه
مسکو در نشســت روز  29نوامبر ( 8آذر)
خواســتار اجرای کامل توافق هســتهای و
رفع تحریمهای ایران خواهد شد.
ëëطرح محدودیت مبادالت تســلیحاتی
باایران
عــاوه بــر توصیــه رئیــس جمهــوری
امریــکا به وزارت خارجه این کشــور برای
مهیــا کــردن شــرایطی جهــت محــدود
کــردن فــروش نفــت ایــران شــمار ی از
قانونگذاران امریکایی هم برای کارشکنی
در اجــرای یکی دیگــر از تعهدات برجام
اقدام کردند.
در همین راســتا«،دان بیکن» و «جو
ویلســون» دو عضو مجلــس نمایندگان
امریــکا طرحــی موســوم بــه «قانــون
جلوگیری از مبادالت تســلیحاتی ایران»
ارائــه کردهانــد کــه هــدف آن تحریــم
هرگونه خرید و فروش تسلیحات با ایران
اســت .به گزارش ایسنا ،این قانونگذاران
امریکایی که هر دو عضو کمیته نیروهای
مســلح مجلس نماینــدگان هســتند در
طرح خود از دولت خواســتهاند علیه هر
شــخص یا نهادی که در مبــادالت خرید
و فــروش تســلیحات متعــارف بــا ایران
مشارکت دارد ،تحریم وضع کند.
«دان بیکــن» در بیانیــهای ضمــن

اعــام ایــن خبــر مدعی شــد کــه انتقال
تســلیحات متعــارف بــه ایــران امنیــت
ملــی امریــکا و متحدانــش در منطقه ،از
جمله اســرائیل ،امارات متحــده عربی،
اردن ،مصــر ،عربســتان ســعودی و
ســایرین را تهدید میکند .ایــن در حالی
اســت که طبــق قطعنامه  2231شــورای
امنیت ســازمان ملل کــه در تأیید برجام
صادر شــد و بــه تصویب شــورای امنیت
رســیده اســت ،قطعنامههــای مرتبط با
ت مبادالت تســلیحاتی با ایران
ممنوعی 
در شــورای امنیت لغو شده است و ایران
میتوانــد بــا هر کشــوری مبادلــه تجاری
تســلیحات داشــته باشــد .طبــق مفــاد
برجام در اکتبــر  ٢٠٢٠این محدودیتها
که از ســال  ٢٠٠٧علیه ایران وضع شــده
بود ،بهطور مؤثر لغو شد.

ëëامــا ایــن «توافــق خــوب» چــه
یهایی دارد؟
ویژگ 
.1در مذاکــرات جدیــد نــه تنهــا
جمهوری اســامی ایران اجازه گفتوگو
پیرامــون مســائل موشــکی و منطقهای
خــود را نخواهد داد که حتی گفتوگوی
هســتهای هم نخواهد داشــت .ایران که
خواســتار عمل کــردن طــرف مقابل به
تعهدات ســال  2015اســت ،به مســائل
هســتهای ورود مجــدد نخواهــد کــرد و
اینگونه دست غربیها را در وارد کردن
مسائل جدید به مذاکرات خواهد بست.
علــی باقری که چنــد روز قبــل در دیدار
بــا مدیــرکل وزارت امور خارجه فرانســه
مذاکــره هســتهای را رد کرده بــود اکنون
در مصاحبــه با گاردین هــر گونه مذاکره
در خصــوص مســائل دفاعــی را رد کرد
و گفــت« :برجــام ،دارای چهارچــوب
روشــنی اســت و ســایر مســائل بــه آن
مربوط نیســتند .مــا بر ســر قابلیتهای
دفاعــی یا امنیتمان مذاکــره نخواهیم
کرد».
 .2امریکا بهعنــوان ناقض توافقنامه
در جایــگاه متهــم و حتــی بیــرون از
گفتوگوهــا قــرار دارد .دولــت امریــکا
بایــد ضمن ابــراز پشــیمانی بــه جبران

اشــتباهات گذشــته و پرداخت غرامت،
خســارت و هزینــه عــدم النفــع ایــران را
بپــردازد و اعتمادســازی الزم را انجــام
دهد .این اتفاق تاکنون رخ نداده و حتی
جوبایــدن رئیسجمهــوری امریــکا بــا
تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت
اضطــراری ملــی در مــورد ایــران نشــان
داده که قصدی برای اعتمادســازی هم
ندارد.
 .3امریــکا ضمن اعتمادســازی باید
دست از تقسیمبندی تحریمها برداشته
و بــا رفــع همــه تحریمهــا ،تحریمهای
وضــع شــده در دولــت اوبامــا و ترامــپ
را لغــو کــرده و اراده جــدی خــود بــرای
جبران گذشــته را نشــان دهد .باقری در
این مورد میگوید« :هدف اصلی ما رفع
تحریمهای قانونی است که آنها با نقض
قطعنامههــای ســازمان ملــل بهملــت
ایــران تحمیــل کردهانــد .هرتحریــم در
نقض برجام که توسط رئیسجمهوری
اوباما یــا رئیسجمهــوری ترامپ وضع
شده باید رفع شوند».
 .4رفــع واقعــی تحریمهــا نیــاز بــه
راســتیآزمایی و گذشــت زمــان بــرای
اثبــات پذیــر شــدن دارد .از آنجایــی کــه
ایــران یکبــار بــا انجــام تعهــدات خــود

از سوی وزیر خارجه اردن مطرح شد

تمایل کشورهای عربی به تقویترابطه با ایران
«فیصل بــن فرحان» ،وزیر امــور خارجه
عربستان اعالم کرد با وجود اینکه تهران
و ریــاض در مذاکرات اخیر خود به نتیجه
ملموسی نرسیدهاند اما این مذاکرات به
اندازهای پیشرفت داشته است که طرفین
را به ادامه این گفتوگوها ترغیب کند .به
گــزارش «ایــران» ،وزیر خارجه ســعودی
در گفتوگویــی کــه بــا «شــبکه فرانــس
 »24داشــت ،فضای مذاکراتی دو کشــور
را شــفاف و صریــح توصیــف کــرد و در
عیــن حال کشــورش را متعهــد به انجام
ایــن گفتوگوها دانســت .گفتوگوهایی
کــه بــه بــاور او میتوانــد ســبب ســاز رفع
نگرانی ریاض دربــاره برخی موضوعات
منطقــهای شــده و در نهایــت موجــب
عادیسازی رابطه با ایران شود« .فیصل
بن فرحان» در این رابطه میگوید« :ایران
و عربستان منافع مشترکی در رسیدن به
یک توافق دوجانبه دارند و رسیدن به این
توافق منوط به برطرف شدن نگرانیهای
جاری اســت ».او درباره احتمال برگزاری
دور جدیــد مذاکرات هم این طور پاســخ
داد« :ایــن موضــوع برنامهریــزی نشــده
اســت اما ما آماده برگزاری آن هستیم».
وزیــر امــور خارجــه عربســتان همچنین
درباره احتمال بازگشایی کنسولگریهای
دو کشــور هــم از اعالم امادگی کشــورش
در ایــن رابطــه خبــر داد و افــزود« :قطعاً
مــا آمادهایــم .موضــوع بازگشــایی

ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن

کنسولگریها میتواند روی دهد ،اما هنوز
هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده
اســت ».با پیچیده شــدنتر مسائل پیش
آمده میان تهــران و ریاض در ســالهای
گذشــته و تالشهــای بینالمللــی بــرای
میانجیگری و طرح مواضعی در راستای
کاســتن از تنشهــای موجــود ،بــه نظــر
میرســد مقامهای ســعودی در ماههای
اخیــر آمادگــی بیشــتری بــرای اســتقبال
از ایــن تالشهــای میانجیگرانــه و اعتنــا
بــه روشهــای مبتنــی بــر تنشزدایــی و
اجتنــاب از بحرانآفرینــی از خود نشــان
دادهانــد .در پــی همین تغییــرات بود که
بغداد نیز تالش خود را برای آغاز مذاکره
میان ایران و عربســتان دنبــال کرد که در
نهایــت به برگــزاری چهار نشســت میان
مقامهــای دو کشــور در ســطوح مختلف

دیپلماتیک و امنیتی در ماههای گذشــته
انجامید .این در حالی اســت که تحوالت
جاری منطقه از جمله تجدید نظر امریکا
در رونــد همپیمانــی پرفراز و فــرودش با
ریــاض در تمایل مقامهای ســعودی به
آغاز مذاکــره با تهران جهت چالشهای
منطقهایشــان نمودار شــده اســت .این
تمایل هم متعاقب پیشنهاد ایران برای
گفت وگو و تغییر در مناسبات منطقهای
مطرح شده که راهکاری برای برون رفت
منطقــه از وضعیتــی را پیشــنهاد میکند
و اصطکاکهــای درونــی مانع از رشــد و
توســعه آن شده و بســتری برای ترکتازی
برخی بازیگران منطقــهای فراهم آورده
اســت .ایــن تنها وزیــر خارجه عربســتان
نبود که بر گفت وگو با تهران برای کاستن
از اختالفــات تأکیــد دارد چراکــه «ایمــن
الصفــدی» ،وزیــر خارجــه اردن هــم در
گفتوگویــی با شــبکه فرانــس  ۲۴درباره
ایران گفت« :ما خواهان روابط منطقهای
مبتنــی بــر حســن همجــواری و عــدم
دخالت در امور داخلی هستیم و بسیاری
از مســائل بایــد در ایــن خصــوص مــورد
بررسی قرار گیرد» .او تأکید کرد که «همه
کشورهای عربی در منطقه خواهان روابط
خوب با ایران هســتند امــا تحقق این امر
مســتلزم وجود روابط شــفاف و مبتنی بر
اصــل احتــرام بــه همســایگان و دخالت
نکردن در امور داخلی است».

حمایت  4وزیر سابق آموزش و پرورش
از وزیر پیشنهادی

خبــر دیگــر اینکــه ،فــارس
گزارش داد که حســین مظفر،
بطحایــی
علیاحمــدی،
و فرشــیدی وزرای ســابق
آموزش و پــرورش در نامهای
مشــترک بــه نماینــدگان
مجلس نوشــتند :درخواســت
داریــم کــه در صــورت
س از ارزیابــی
صالحدیــد و پــ 
توانمندیهــا و برنامههــای
فیاضــی ،بــه ایشــان فرصــت بدهیــد تــا در ســمت وزیر آمــوزشو
پرورش با مدیریتی جهادی ایفای مسئولیت کند.

اختالف کارگزارانیها
«سازندگی» را به تعطیلی کشاند

دســت آخر اینکه،خبرگزاری مهر گزارش کرد که پس از برگزاری
جلســه شــورای مرکزی و تعیین مرعشــی به عنوان دبیــرکل جدید
حــزب کارگــزاران ،روزنامــه ســازندگی بــر روی «دکههــای روزنامــه
فروشــی» قرار نگرفت .غالمحســین کرباســچی دبیرکل پیشــین که
محوریــت فعالیتهــای رســانهای گــروه هممیهــن را نیــز برعهده
دارد در صفحــه شــخصی خــود اعــام کــرد :اســتعفای ســردبیر،
عــدم همراهــی و احیانــاً مخالفــت ارکان حزب بــا انتشــار روزنامه،
عــدم وجــود کاغــذ و بدهــی ســنگین باعــث شــد تــا روزنامــه دیگر
منتشر نشود.

دیپلماسی جدید ایران
فرصتی برای احیای اعتبار از دست رفته اروپا
ادامه از صفحه اول

گروه سیاســی« /رفــع تحریمهــا»؛ این
محــور اصلی مذاکراتی اســت کــه قرار
اســت از هشــتم آذر مــاه شــروعشــود.
دیپلماتهای ایرانــی به صراحت این
را در حرفهــا و گفتههــای خــود تکــرار
میکننــد .بهعنوان نمونــه علی باقری
در همیــن خصــوص بــه فیــگارو گفتــه
اســت« :اولویــت اساســی ایــران ایــن
اســت که موضوع لغو تحریمهای غیر
قانونی باید محور اصلی گفتوگوها در
دور جدید باشــد ».این مســأله بخوبی
نشــاندهنده رویکــرد جدیــد ایــران در
قبال مذاکرات پیش رواست.
امــا اهمیــت یافتــن ایــن محــور
اصلــی بــرای مذاکرات چیســت؟ یکی
از علــل اصلــی شکســتهای پیدرپی
مذاکــرات ویــن در دولــت قبــل را
میتــوان در نداشــتن دیدگاه مشــترک
بــه هدف مذاکــرات دید .مســألهای که
البتــه با ســردرگمی تیــم مذاکرهکننده
وقــت ایــران مشــکالت را بیشــتر کرده
بــود .بــه همیــن ســبب بارهــا در میانه
مذاکرات مباحثی همچون لزوم عقب
نشــینی ایــران در مســائل منطقــهای
و موشــکی نیــز بــه چشــم میخــورد.
غریبآبــادی ســفیر و نماینــده دائــم
ایــران نــزد ســازمانهای بینالمللــی
کــه در مذاکــرات ویــن حضــور داشــت
بعدهــا فاش کرد کــه غربیها بهدنبال
گنجانــدن مســائل غیرهســتهای در
مذاکــرات نــاکام وین بودنــد .وی گفته
بــود« :در ویــن ،امریــکا و غربیهــا
بهدنبال اهداف خاص خود بودند .این
موضــوع نشــان داد کــه آنهــا همچنان
به تفاهم هســتهای بهعنوان پلی برای
ورود بــه ســایر موضوعــات غیرمرتبط
مانند مسائل منطقهای و موشکی نگاه
میکنند .این سری ،حتی فراتر رفتند و
اصرار کردند که خواستهشــان بهنوعی
در متــن گنجانده شــود .هدفشــان این
اســت که از این طریق بالفاصله بعداز
هــر تفاهمــی ،ســراغ ایــن موضوعــات
بیاینــد و آن را جزئــی الینفــک از
تفاهم هســتهای تلقــی و زمینه را برای

مداخالت خود در ایــن حوزهها فراهم
کننــد و هرکجا هــم که به اهــداف خود
نرســیدند ،ایران را مقصر معرفیکرده
و زمینــه را بــرای اعمــال فشــار بــه
بهانههای دیگر بر ایران فراهم کنند».
امــا ســکانداران جدیــد دســتگاه
سیاســت خارجــی کشــورمان تــاش
دارنــد بــا رایزنیهــای گســترده بــا
مقامــات کشــورهای  4+1ایــن فهــم
مشــترک را تثبیــت کننــد .تماسهــای
تلفنــی امیرعبداللهیــان وزیــر امــور
خارجــه کشــورمان و ســفرهای علــی
باقری معاون سیاســی ایــن وزارتخانه
و مســئول تیــم مذاکــرات جدیــد بــه
فرانســه ،آلمــان ،انگلیــس و اســپانیا
نیــز در همیــن راســتا قابــل ارزیابــی
اســت .دیپلماتهــای ایرانــی تــاش
دارنــد در مرحلــه اول خــروج یکجانبه
و غیرقانونــی امریــکا از توافــق  2015را
بهعنــوان اصلیتریــن عامــل سســت
شــدن و ســپس نابودی ایــن توافقنامه
معرفی کنند .با محکم شدن این گزاره
میتــوان امیــد داشــت خواســتههای
ایــران کــه رفــع همــه تحریمهاســت
بتوانــد در مســیر مذاکــرات بــه نتیجــه
برسد و سایر کشورها ملزم به همکاری
با ایران جهت برخورد با ناقض اصلی
برجام شوند.
جمهــوری اســامی ایــران بهعنوان
کشــوری که بر اساس  16گزارش آژانس
بینالمللی انرژی اتمی پایبندی کاملی
به توافق داشته است اکنون با بدعهدی
امریــکا در موضــع طلبــکار ،حقــوق را
پیگیــری میکنــد .این مســأله در ســایه
افزایــش قــدرت غنیســازی کشــورمان
و دســتیابی بــه بیــش از  25کیلوگــرم
اورانیــوم 60درصــد و 210کیلوگــرم
اورانیوم  20درصــد و همچنین محدود
کــردن اختیــارات برجامــی آژانــس در
کشــورمان وزن بیشــتری گرفتــه اســت
تــا جاییکــه بارهــا کشــورهای اروپایی و
آژانــس خــروج ایــران از ایــن وضعیت
انفعالــی را مــورد هجمــه قــرار داده و
ناراحتی خود را ابراز داشــتهاند .حرکت

در گام اول متضــرر شــده و امریــکا بــه
تعهدات خــود پایبند نبــوده ،ایران باید
فرصت الزم برای راســتیآزمایی داشته
باشــد و با خرید و فــروش نفت و انتقال
ارز بــه داخــل کشــور از اقدامــات امریکا
اطمینــان حاصــل کنــد .ایــران بــرای
شــکلگیری بیطرفانــه ایــن کار نظارت
یک گروه بیطرف برای راســتی آزمایی
را هــم میتوانــد قبــول داشــته باشــد.
معــاون سیاســی وزارت امــور خارجــه
در ایــن مــورد معتقد اســت هــر مذاکره
و توافقــی بــرای ایــران مطلوب نیســت:
«ما بــه راســتیآزمایی نیاز داریــم و این
موضوع ،یکی از مســائلی است که هنوز
نهایینشــده باقــی مانــده اســت .فقــط
کافی نیســت کــه خــودکار روی توافق به
گردش درآید».
 .5امریکاییها باید متعهد شوند که
خروج دوباره از توافق را انجام نخواهند
داد .از آنجایــی کــه ایــن بازیگــر نقــش
مخربــی در توافقنامههــای بینالمللی
داشــته اســت امــکان اســتفاده نابجــا از
مکانیــزم ماشــه را هــم دارد و میتوانــد
اینبــار از فرصــت حضــور در توافقنامه
بــه شــکل موذیانهتــری اســتفاده کنــد.
امیرعبداللهیــان بهصــورت صریــح در
ایــن خصــوص گفتــه اســت« :اقدامات
و قانونشــکنیهای امریــکا از جملــه
تحریمهــای تــازه ایــن کشــور ارائــه
تضمینهــای عینــی از ســوی امریــکا را
به یک ضــرورت غیرقابل چشمپوشــی
تبدیل کرده است»
روی میــز قــرار گرفتن خواســتههای
مشــروع ایــران و ترمینولــوژی مواضــع
دولتمــردان ســیزدهم در خصــوص
مذاکــرات نشــاندهنده تغییرات جدی
در رویکــرد بــه پرونــده توافق هســتهای
کشورمان است .دولتمردان با استفاده از
واژههای «شروع مذاکرات»« ،مذاکرات
نتیجهمحــور»« ،مذاکــره بــرای رفــع
تحریم» و «لزوم تضمین دادن امریکا»
بهجــای «ادامــه مذاکــرات» و «مذاکــره
بــرای احیــای برجــام» تغییــر رویکــرد
مذاکرات را نشان دادهاند.

دیگه چه خبر

عملیات شکست تحریم

خبر اول اینکه« ،رافائل گروســی» ،مدیــر کل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی عدم دعوت از او برای ســفر بــه ایران را تعجب برانگیز
خوانــد .بهگــزارش فــارس« ،گروســی» در گفتوگــو بــا خبرگــزاری
فرانســه مدعی شده آژانس هیچ تماسی با دولت جدید ایران برای
گفتوگــو دربــاره برخی مســائل مربــوط بــه برنامه هســتهای ایران
نداشته و این مسأله را حیرتانگیز توصیف کرده است.
خبرگــزاری فرانســه نوشــته مدیــرکل آژانــس انتظــار داشــته قبل از
نشســت آتی شــورای حکام آژانس که از  22نوامبــر ( 1آذرماه) آغاز
میشود به ایران سفر کرده و با مقامهای ایران دیدار کند.

در  14خرداد  1397خبرگزاری فرانســه از تصمیم شــرکت پژو  -سیتروئن
برای خروج از ایران خبر داد؛ گروه پژو ســیتروئن در بیانیهای تصریح کرد
کــه فراینــد تعلیق فعالیتهــای مربوط به ســرمایهگذاریهای مشــترک
خــود در ایــران را آغاز کرده و برای احترام بــه قانون تحریمهای امریکا بر
ضــد تهران تا ششــم اوت (پانزدهم مرداد ماه ســالجاری) ایران را ترک
میکند.
در مقابــل این حجم گســترده از خروج شــرکتهای اروپایــی از ایران،
مقامــات اروپــا به جای حمایــت و تقابل عملی با امریکا بــه دلیل خروج
غیرقانونــی از برجــام ،از عــدم توانایی خود در مقابــل تحریمهای امریکا
گفتنــد .در همیــن راســتا وزیــر اقتصــاد آلمــان در  21اردیبهشــت 1397
مــاه اعــام کرد که« :نمیتوانیم از شــرکتها در برابــر تحریمهای امریکا
محافظــت کنیــم».وی دلیل عــدم توانایی بــرای حمایت از شــرکتهای
اروپایــی را عدم وجود امکان حقوقی عنــوان کرد و افزود« :ما آمادهایم با
همه شــرکتهای مربوطه در این باره صحبت کنیم که چگونه میتوانیم
عواقب منفی این اقدام امریکا را حتیاالمکان محدود کنیم».
ëëفرصت اروپا برای جبران گذشته
با بازخوانی مناســبات بین ایران و اروپا مشــخص شد که اروپا در حوزه
سیاســی و اقتصــادی اســتقالل و اراده الزم را بــرای تأمیــن منافــع ایــران
نداشــته و به دلیل قبالً بیان شــده دیگر اعتباری نیز در بین مردم و دولت
ایران ندارد .برای همین اگر اروپاییها بخواهند نقش مؤثری در مذاکرات
داشته باشند ،باید بسیار تالش کنند.
دولت ســیزدهم بــا توجه به همین واقعیات بوده که سیاســت خود را
عدم گره زدن اقتصاد و سفره مردم به مذاکرات اعالم کرد و در این مسیر
به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی اســت ،در نتیجه تجربه گذشــته را که با
امید کاذب بخواهد معطل کشــورهای اروپایی شــود ،تکــرار نخواهد کرد.
حال این اروپا اســت که برای احیای اعتبار از دســت رفتهاش باید سخت
تالش کند.
کشــورهای اروپایــی بایــد ایــن مســأله را بخوبــی درک کنند کــه تجربه
گذشته در اجرای توافق هستهای با دقت از سوی دولت سیزدهم بررسی
شده است و دیگر خطای امید بستن به وعدههای غیرواقعی آنها را تکرار
نمیکند.
اروپــا بــه منظــور نشــان دادن جدیــت خــود در پیشــرفت مذاکــرات و
همچنیــن احیــای اعتبــار خــود نزد مــردم ایــران ،باید بــا فاصلــه گرفتن
از نقشــی کــه ایاالت متحــده برای اروپــا در نظر گرفته اســت ،مســئولیت
و لــزوم هزینــه دادن بــرای انجام تعهــدات را بپذیــرد .مواجهــه فعاالنه
بــا تحریمهــای امریــکا موضوعــی اســت که بــرای اروپــا از نظر اســتقالل
اقتصادی و آینده سیاسی خودشان نیز اهمیت دارد.

