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»برجام در بخش مراقبت هاي وي��ژه، برجام كار وصلت 
اروپا و امريكا را به طالق عاطفي كش��اند، اروپا از امريكا 
راضي نيس��ت اما جدايي هم ممكن نيست، اروپا تالش 
مي كند برجام را زنده نگاه دارد، موضع اروپا درباره برجام، 
امريكا را نااميد كرد، اروپا عصاي موس��ي براي مقابله با 
تحريم هاي امريكا را ندارد، درباره رابط��ه امريكا با اروپا 
و ش��كاف به وجود آمده در آن براثر برج��ام، خيالبافي 
نمي كني��م«؛ كار توافق هس��ته اي ايران ب��ا 1+5 كه از 
يك هفته قب��ل به 1+4 تبديل ش��ده به زبان اس��تعاره 
و ايهام هاي ادبي كش��انده شده اس��ت. بيش از 4 سال 
است كه خبرنگاران و تحليلگران مس��ائل ايران درباره 
توافق هسته اي با تهران مي نويس��ند و ديگر از گنجينه 
واژگان بي ش��مار براي گزارش آنچه در پش��ت درهاي 
بسته مذاكراتي مي گذرد، خبري نيست. كلمات ممكن 
اس��تفاده ش��ده اند و كار به تكرار كلمات هم در گزارش 
ديپلمات ها به افكار عمومي و هم در نوشتار خبرنگاران 

كشيده شده است. 
»ش��امگاه سه ش��نبه 15 ماه مه درس��ت 7 ش��بانه روز 
پس از زماني ك��ه دونالد ترام��پ، رييس جمهور اياالت 
متحده تصميم خ��ود مبني بر توقف حض��ور امريكا در 
توافق هس��ته اي با ايران را اعالم كرد، چهار وزير خارجه 
به اضافه هماهنگ كننده سياس��ت خارج��ي اتحاديه 
اروپا در بروكس��ل گردهم جمع ش��دند ت��ا اعالم كنند 
تصميم رييس جمهور امريكا قطعا روند ادامه برجام را با 
چالش هاي جدي روبه رو كرده اما اراده سياسي اعضاي 
باقيمانده در توافق هس��ته اي، تضمين تداوم اجراي آن 
اس��ت. محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران مي گويد 
آنچه در بروكسل اتفاق افتاد، ش��روعي خوب و قوي بود 
و به تهيه فهرس��تي از كارهايي كه اروپا بايد انجام دهد 
تا منافع ايران از برجام تامين ش��ود، منتهي شد. معمار 
ايراني توافق هس��ته اي با 1+5 مص��وب جوالي 2015، 
ماحصل اجالس بروكس��ل را پيام سياس��ي واحدي از 
سوي اعضاي باقيمانده در توافق هسته اي براي جدانگاه 
داشتن آن از س��اير موضوعات و اراده براي تداوم اجراي 
آن مي داند. س��كاندار دس��تگاه ديپلماس��ي ايران نه به 
فرجام گفت وگوها با اروپا خوش بين اس��ت و نه چندان 
بدبين بلكه تاكيد دارد رايزني ها در دو سطح كارشناسي 
و وزرا براي بررس��ي جزييات و كليات توافق هاي جديد 
در چندهفته آتي ادامه پيدا خواهد كرد و تصميم نهايي 
براي باقي ماندن يا نماندن تهران در توافق با مس��ووالن 

ارشد نظام خواهد بود. 
در آن س��وي ميدان فدريكا موگريني، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا از توضيح چارچوب كاري ايران با 
1+4 در چندهفته آتي خسته نمي شود. موگريني در 48 
ساعت گذشته بارها براي گفت وگو با خبرنگاران پيشقدم 
شد و هر بار از اراده اروپا براي حفظ توافق هسته اي سخن 

گفت اما همزمان تاكيد ك��رد هنوز بحث درب��اره ارايه 
ضمانت به ايران در جريان نيست و مسير پيش رو براي 

حفظ برجام بدون امريكا نيز سخت است. 

 جدال اميد و يأس 
همزمان با آغاز جنگ تحريم ها ميان اروپا و امريكا، جنگ 
رسانه ها نيز آغاز شده اس��ت. كمتر از 24 ساعت مذاكره 
ايران با اتحادي��ه اروپا، ايران با تروييكاي اروپايي و س��ه 
كشور اروپايي با مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در رس��انه هاي متفاوت با تيترهاي متفاوت بازتاب پيدا 
كرد. برخي مانند رويترز ترجيح دادن��د تيتر گزارش را 
از بريده هايي از سخنان موگريني انتخاب كنند و تاكيد 
كردند كه اروپا در اي��ن مرحله به اي��ران ضمانتي نداد. 
برخي نيز بر اهميت سياس��ي صف آرايي اروپا و ايران در 
كنار هم و مقابل امريكا تاكيد كردند. دونالد ترامپ وعده 
داده كه نه تنها تحريم هاي هس��ته اي ايران را بازخواهد 

گرداند بلكه در مس��ير تش��ديد 
تحريم هاي بيشتر نيز قرار خواهد 
گرفت. در چنين شرايطي آنچه 
براي ايران از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار اس��ت در جريان باقي 
مان��دن ف��روش نفت اس��ت به 
انضم��ام رون��ق يافت��ن فضاي 

سرمايه گذاري در ايران. 
پاليتيك��و  مانن��د  رس��انه اي 
ترجي��ح داد در تحليل مذاكرات 
بروكسل، نيمه پر ليوان را ببيند 
و در نوشتاري به بسط اين نكته 
پرداخته كه با وجود خروج امريكا 
از توافق هسته اي با ايران، اتحاديه 
اروپا عقب نش��يني نكرده است. 
در بخش هاي��ي از اي��ن گزارش 

بر جم��الت موگريني درب��اره تالش براي رس��يدن به 
راهكارهاي عملي تمركز شده و در نقل  قولي از وي نوشته 
ش��ده: ما از راه حل هايي براي زنده نگاه داش��تن برجام 

سخن مي گوييم. 
سياس��تمداران اروپايي به رس��يدن به چارچوبي براي 
حفظ توافق هسته اي با ايران بدون امريكا اميدوار هستند 
اما ناگفته پيداست كه تصميم برجامي ترامپ تاجران و 
بازرگانان اروپايي را ترسانده اس��ت. در چنين شرايطي 
دولت هاي اروپايي دو وظيفه خطير ب��ر دوش دارند: 1- 
نگاه داشتن تهران در برجام با ارايه تضمين و مشوق هاي 
الزم 2- ايمن س��ازي رابطه تجاري و اقتصادي با تهران 
براي كمپاني ها، بانك ها و شركت هاي اروپايي. هرچند 
كه مقام هاي اقتصادي برخي كش��ورها مانند فرانسه از 
عزم خود براي مقابله با تحريم هاي فراسرزميني سخن 
مي گويند اما در ميدان عمل اروپايي ه��ا بايد ابزار مالي 
مستقلي بيابند تا در سايه آن كش��ورهاي اروپايي براي 

تجارت با غيراروپايي ها تنها ب��ه قوانين اتحاديه مراجعه 
كنند و ترسي از قوانين تحريمي امريكا نداشته باشند. 

ابهام اروپا درباره نيت امريكا 
مذاكرات ايران و 1+4 كه در دو س��طح كارشناسي و وزرا 
از روز سه شنبه در بروكسل رسما آغاز شد داراي جدول 
زمان بندي محدود است و به نظر مي رسد كه در بهترين 
حالت تيم مذاكراتي اي��ران بايد تا دو م��اه ديگر نتيجه 
رايزني ها را به مقام هاي عاليرتبه نظام براي اخذ تصميم 
نهايي گزارش دهد. نگراني اي كه در اظهارات موگريني 
درباره سخت بودن مسير پيش رو به چشم مي خورد در 
محافل بسته رهبران اروپايي نيز زبان به زبان مي چرخد. 
رويترز در اين باره مي نويسد: بس��ياري از ديپلمات هاي 
اروپاي��ي در زمزمه هاي خصوصي اعت��راف مي كنند كه 
ش��ك دارند برجام بتواند از س��ايه بازگشت تحريم هاي 
ثانويه سر س��الم بيرون آورد. با اين وجود اروپايي ها تمام 
تالش خود را به كار گرفته اند چرا 
ك��ه رييس جمهور ايران ش��رط 
باقي ماندن ته��ران در توافق را، 
منتفع شدن از فوايد اقتصادي آن 
دانسته است. همزمان بسياري از 
تحليلگران مواف��ق برجام تاكيد 
دارند ك��ه برج��ام ج��دا از آنكه 
توافقي هس��ته اي اس��ت مانع از 
بروز جنگي ديگر در منطقه شده 
اس��ت. درحالي كه وزير خارجه 
اي��ران مي گويد رايزني ه��ا تا دو 
هفته ديگر ادامه دارد، اروپايي ها 
مي گوين��د ب��ه زمان بيش��تري 
ب��راي درك مواض��ع امري��كا در 
قبال همراهي اروپا ب��ا ايران نياز 
دارند. در حال حاض��ر اروپايي ها 
نمي دانند كه برنامه ترامپ براي ايران در دو س��ال و اندي 
باقيمانده از دوره رياس��ت جمهوري اش چيس��ت؟ يك 
ديپلمات فرانسوي به ش��رط عدم افشاي نام خود در اين 
باره مي گويد: يكي از سوال هايي كه واشنگتن بايد به آن 
پاسخ بدهد اين است كه هدف نهايي آنها از سختگيري بر 
ايران چيست؟ آيا غايت نهايي ترك كامل برنامه هسته اي 
توسط تهران است يا تغيير رژيم؟ پاريس به شدت نگران 
رويكرده��اي ضدايراني تيم ترامپ ب��ه خصوص پس از 
حضور جان بولتون در پست مش��اور امنيت ملي در كاخ 
سفيد است. از سوي ديگر هرچند اروپايي ها با ايستادن 
در كنار ايران در بروكسل عزم خود را براي تفكيك مساله 
هسته اي از ساير اختالف ها به تهران به نمايش گذاشتند 
اما به نظر مي رسد كه در ميان اروپايي ها نيز كشورهايي 
مانند فرانسه و بريتانيا به دنبال كشف اين پرسش هستند 
كه تا كجا مي توانند با اي��ران در س��اير حوزه هاي مورد 
اختالف مانند فعاليت ه��اي منطق��ه اي، آزمايش هاي 

موشكي يا حقوق بشر به توافق برسند.  هرچند در بيانيه 
مش��تركي كه شامگاه سه ش��نبه توس��ط موگريني در 
بروكسل قرائت شد س��رفصل هايي براي حفظ و تعميق 
رابطه اقتصادي با تهران درج ش��ده بود و انديشكده هاي 
متفاوت نيز در يك هفته گذشته نقش��ه راه هاي تجاري 
براي حفظ منتفع شدن تهران از برجام ترسيم كرده اند 
اما وسعت سيستم مالي امريكا، سلطه دالر بر مكاتبه هاي 
تجاري، تالش ترامپ ب��راي تضعيف س��ازمان تجارت 
جهاني و همچنين حضور وسيع كمپاني ها و شركت هاي 
اروپايي در بازار امريكا، عمال از ق��درت اجرايي اروپا براي 
تضمين امنيت ب��ه كمپاني هاي خصوص��ي در صورت 

تجارت با ايران در سايه تحريم هاي امريكا كاسته است. 

ني�از اروپ�ا به حف�ظ فاصل�ه يكس�ان با ته�ران و 
واشنگتن 

اروپا در حال حاضر بر س��ر دو راهي س��ختي قرار گرفته 
اس��ت. نزديكي بيش از حد به ايران ب��ه عصباني كردن 
ترامپ منتهي خواهد ش��د و همزمان خأل به وجود آمده 
در صورت فاصله گرفتن از ته��ران مي تواند جان برجام 
را كه نخس��تين دستاورد ديپلماس��ي واحد و يكپارچه 
اروپايي است به خطر بيندازد. اين همان نكته اي است كه 
محمدجواد ظريف در راه بازگشت از بروكسل به آن اشاره 
و تاكيد كرد كه بايد ببينيم آيا اروپا مي خواهد و مي تواند 

از منافع خود در برابر امريكا حمايت كند، يا خير؟ 
ت��رزا م��ي نخس��ت وزير بريتاني��ا، امانوئ��ل ماك��رون 
رييس جمهور فرانس��ه و آنگال مركل صدراعظم آلمان 
در 15 ماه گذش��ته از دولت ترامپ به چشم ديده اند كه 
چگونه رييس جمهور امريكا اهميتي اندك براي رابطه 
با اروپا قائل است اما همزمان به دنبال راهي براي حفظ 
رابطه حداقلي با متحد قديمي خود هس��تند. درحالي 
كه س��ه كش��ور اروپايي با نظارت اتحاديه اروپا، مذاكره 
مجدد با اي��ران را آغاز كرده اند تا در نتيجه آن به نقش��ه 
راهي براي ادامه برجام برس��ند اما حقيقت آن است كه 
اروپا ب��راي تامين بخش قابل توجه��ي از امنيت خود به 
امريكا وابسته است و همزمان راضي كردن هر 28 عضو 
به توجه نكردن ب��ه تحريم هاي امريكا علي��ه ايران كار 
س��اده اي نخواهد بود. دولت ترامپ در يك سال و اندي 
گذشته از عمرش با اجرايي كردن شعار امريكا اول است 
و بسط نگاه يكجانبه گرايي در مسائل بين المللي به قدر 
كفايت رابطه فرا آتالنتيك��ي با اروپ��ا را تخريب كرده و 
همين خيره سري هاي ترامپ اروپا را به وحشت انداخته 
است. در چنين شرايطي بسياري از تحليلگران مسائل 
امريكا و اروپا اعتقاد دارند واش��نگتن و بروكسل طالق 
عاطفي را تجربه مي كنند و در س��ال هاي باقي مانده از 
رياس��ت جمهوري ترامپ به همكاري در برخي حوزه ها 
براي تامين منافع مش��ترك مانند مبارزه با تروريس��م 
ادامه مي دهد اما شراكتي كه ميان اين دو از پس از جنگ 

جهاني دوم حاصل شده بود ديگر خبري نيست. 

صدراعظم آلمان تاكيد كرد: »جنگ س��وريه بدون 
حضور روس��يه، تركيه، ايران و ديگ��ر قدرت هاي 

منطقه اي حل و فصل نخواهد شد.«
 به گزارش ايس��نا، آنگال م��ركل، صدراعظم آلمان 
روز چهارشنبه در پارلمان اين كشور درباره بحران 
كنوني در س��وريه، گفت: »درگيري ها در س��وريه 
گسترده تر شده اس��ت و نمي تواند بدون مشاركت 
روس��يه، تركيه، اي��ران، اروپا و ديگ��ر قدرت هاي 
منطقه اي حل ش��ود.« مركل ادام��ه داد: »جنگ 
داخلي س��وريه و مبارزه با تروريسم به يك مناقشه 
منطقه اي بزرگ تبديل شده است كه تنها مي تواند 
با مش��اركت قدرت هاي منطقه ش��امل روس��يه، 
تركيه، ايران، عربستان، اردن و به عالوه اروپا پايان 

يابد.« 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
خروج امريكا از توافق هس��ته اي با ايران، گفت كه 
اگرچه اين توافق ايده آل نيس��ت، كنار گذاش��تن 
آن اش��تباه اس��ت. صدراعظم آلمان تصريح كرد: 
»اين توافق كامل نيس��ت اما همان گونه كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي تايي��د مي كند، ايران به آن 
پايبند بوده و به تمام تعهداتش در اين توافق عمل 
مي كن��د. اين توافق ب��ه طور يكپارچه در ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل به تصويب رسيد از همين رو 
ما؛ انگليس، فرانسه و آلمان به همراه ديگر اعضاي 
اتحاديه اروپا بر اي��ن باوريم كه لغ��و توافق در اين 

شرايط اشتباه است.«
 مركل با بيان اينكه در شرايط كنوني مشكالتي در 
روابط امريكا و اروپا وجود دارد، گفت: »مش��اركت 
در ائت��الف اتحاديه اروپا و ناتو ب��راي امنيت آلمان 
حياتي اس��ت، در نتيجه با وجود هم��ه اختالف ها 
و مش��كالتي كه اين روزها گرفتار روابط دو سوي 
اقيانوس اطلس شده است، اما حفظ اين مشاركت 
اهمي��ت بس��يار دارد و تغيي��ري نخواه��د ك��رد. 
هر چند روابط دو س��وي اقيانوس اطل��س بايد بر 
اختالفات در اين روزها غلب��ه كند كه در صدر آنها 
 موضوع خروج امري��كا از توافق هس��ته اي با ايران

 قرار دارد.«

از س��ويي ديگر سياس��ت هاي اي��ران در خصوص 
انتخاب��ات ع��راق را بايد مق��داري واق��ع بينانه تر 
 و ب��ا ي��ك چش��م انداز كالن ت��ر م��ورد ارزياب��ي

 قرار داد.
براي ايران بس��يار مهم اس��ت كه مردم عراق وارد 
روند سياس��ي براي تعيين سرنوشت ش��ان شوند 
و اين بسيار مثبت اس��ت. اينكه احزاب وزن كشي 
شوند و وزن سياس��ي هركدام روشن شود بسيار پر 
اهميت اس��ت. براي ايران مهم اين اس��ت كه يك 
ديكتاتوري در عراق ش��كل نگيرد كه منجر به آن 
شود كه از آن عليه همس��ايگان سوءاستفاده شود، 
 به مانن��د اتفاقي ك��ه در دوره صدام علي��ه ايران يا 

كويت رخ داد.
 بنابراين ش��رايط اگر به س��مت ايجاد ديكتاتوري 
حركت كند قطعا به نفع ايران نيس��ت. اما در طرف 
مقابل اگر همه احزاب در انتخابات مشاركت داشته 
باش��ند به نفع جمهوري اسالمي اس��ت. اما اينكه 
تعيين كننده در اتخاذ سياست هاي كلي و انتخاب 
دول��ت آينده چه كس��اني خواهند ب��ود بايد گفت 
كه هيچ ي��ك از ائتالف ها به تنهاي��ي تعيين كننده 
نيس��تند و اين يك مصداق تن��وع و تكثرگرايي در 

عراق است.
 اگر يك ح��زب و يگ گروه بخواه��د تعيين كننده 
دولت عراق باشد، ش��رايط به سمت مسير ديگري 
س��وق پيدا مي كند. ت��ا وقتي كه هيچ ي��ك از اين 
ائتالف ها نه آقاي ص��در، نه عبادي، ن��ه مالكي، نه 
عامري، نه حكيم و ن��ه عالوي به تنهاي��ي نتوانند 
يك دولت تش��كيل دهند به اين معني اس��ت كه 
بايد همه گروه ها در نهايت حضور داش��ته باش��ند. 
از همين رو وزن هر يك از اين گروه ها در مذاكرات 
سران اين ائتالف ها براي تش��كيل دولت در نهايت 

تعيين خواهد شد.
 اينكه برخ��ي از رس��انه هاي عرب زب��ان در اردن، 
عربس��تان و ام��ارات روي پي��روزي يا به دس��ت 
آوردن اكثري��ت نس��بي آرا توس��ط ائت��الف آقاي 
صدر ب��ه عن��وان ي��ك گرايش ض��د ايران��ي نگاه 
مي كنند، با اي��ن تحليل مخالف هس��تم، به دليل 
 اينكه هيچ يك از اين اح��زاب و گروه ها حزب بعث

 نخواهند شد.
 اگر عربس��تان هم هزينه كرده باشد و در تضعيف 
آراي برخ��ي از اين نامزدها نقش ايفا كرده باش��د، 
باي��د يادمان باش��د كه هي��چ ي��ك از ائتالف ها به 
تنهايي قادر به تشكيل دولت نخواهند بود و ناگزير 
به آن هس��تند كه با همكاري دسته جمعي، دولت 

آينده را شكل دهند.
 حتما آق��اي صدر خ��ود و جريان��ش را در اختيار 
امريكا قرار نخواه��د داد و اين براي ع��راق و آينده 
اين كش��ور بس��يار مه��م اس��ت. از س��وي ديگر 
براي تش��كيل دولت آين��ده به نظر مي رس��د كه 
احزاب ك��رد كماكان نق��ش ايفا خواهن��د كرد، به 
دليل اينك��ه احزاب ك��رد در پارلمان هم��واره در 
 رون��د سياس��ي ع��راق تعيين كنن��ده و تاثيرگذار 

خواهند بود. 

به گزارش »اعتماد« روزنامه هاي 
اصولگرا بع��د از خ��روج امريكا از 
برجام، به ط��ور متوس��ط روزانه 
19 تيت��ر علي��ه دول��ت روحاني 
زده اند. امابا وجود افزايش دشمني 
مخالفان داخلي برجام و صرفنظر 
از اينكه سرنوشت مذاكرات با 4+1 
براي حفظ برجام چه خواهد شد، سه نكته در مورد برجام 

محرز است: 
1- به رغم انتقادات غيركارشناسانه و غيرمنصفانه جاري 
از برجام، هيچ ش��كي در مورد درس��تي مسيري كه طي 
چهار، پنج س��ال گذش��ته در رابطه با برجام پيموده ايم، 
نبايد داشت. برجام در دقيقه نود و با بهره گيري شايسته 
از گشوده شدن پنجره اي بي سابقه در امريكا امكان توقف 
اجراي تحريم هاي ظالمان��ه را داد. از آن پنجره هر چند با 
تاخير و ناقص، اما سرانجام قبل از فوت كامل وقت استفاده 
شد. بر اثر اين توافق تحريم هاي ظالمانه كه حلقه آنها بر 
گردن اقتصاد كشور در حال فشرده تر  شدن بود، متوقف و 
گشايشي در روابط اقتصادي و سياسي ايران با كشورهاي 
جهان حاصل شد. اما اين گشايش نتوانست جامع و فراگير 
باش��د، چرا كه تنها به يك حوزه، يعني حوزه هس��ته اي، 
محدود ماند و گشايشي در روابط اقتصادي ايران و امريكا 
نيز حاصل نشد؛ لذا، تنش  در ديگر حوزه ها تداوم يافت. با 
اين حال، اگر همين توافق محدود حاصل نمي شد، مطابق 
سير امور، صدور نفت ايران كه به يك ميليون بشكه كاهش 
يافته بود، مي توانست ظرف دو، س��ه سال به صفر برسد؛ 
در حالي كه طبق آخرين آمار، در آوريل گذشته صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي ما به رقم 2/87 ميليون بشكه 
در روز رسيد. برجام موجب آزادي سپرده ها و دسترسي به 
درآمدهاي حاصل از صادرات ايران نزد بانك هاي خارجي 
شد. رفع تحريم هاي بخش��ي در حوزه هاي كشتي راني، 
بيمه، فلزات و... و آغ��از روند عادي س��ازي روابط ايران با 
جهان وزنه هايي را كه تحريم هاي هسته اي به پاي اقتصاد 

ايران بسته بود، باز كرد. 
2- برخورد آنان كه شرايط امروز را به مبنايي براي انتقاد 
از اصل برج��ام تبديل كرده اند، كامال غيركارشناس��انه و 
غير منصفانه است. فراز و نشيب در سياست داخلي امريكا 
هرگز بر كسي پوشيده نبوده است. همگي نامه 47 سناتور 
امريكايي به رهبري و تهديد به اينكه رييس جمهور آتي 
با »يك چرخش قلم« برجام را لغو خواه��د كرد، را به ياد 
داريم. اكنون آيا انتقاد مخالف��ان داخلي برجام به ظريف 
اين است كه چرا مانع روي كار آمدن ترامپ نشده است!؟ 
به ياد ندارند كه برخي از بين خودش��ان مشتاق پيروزي 
ترامِپ به اصطالح »اهل معامله« بر كلينتون بودند؟ اگر چه 
دش��مني دولت ترامپ روند عادي سازي روابط اقتصادي 
ايران با جهان را كند كرد؛ اما هر تالشي براي تسري دادن 
اين دشمني و اختالالت ناشي از آن به اصل برجام يا از سر 
ناآگاهي است يا ناشي از اغراض خاص. به ويژه در شرايطي 
كه مي دانيم منش��أ دش��مني هاي اي��ن رييس جمهور 
پوپوليست چيست. البته تبليغات مخالفان داخلي برجام 
قبل از ترامپ نيز به دور از منطق و انصاف بود. هر مشكل 
اقتصادي با منشأ داخلي را به علمي براي ناكارآمد نماياندن 
برجام تبديل كردند و در شرايطي كه الزمه مسلم هر انتقاد 
سياستي، ارايه بديل سياستي است، آنها هيچگاه نگفتند 
كه اگر خود سكاندار بودند، چگونه براي رفع همين حد از 
تحريم ها و حركت در جهت عادي سازي روابط اقتصادي 
با جهان عمل مي كردند. آنها تنها به كمين گذاري بر سر 
راه ظري��ف و اعضاي تيم او براي مچ گي��ري و تيتر كردن 
مچ گيري ها و اخبار بي اعتبار در رسانه هاي متعدد و فراگير 
خود بسنده كردند. يك بار با شعف بسيار »تقريبا هيچ«، 
را براي هفته ها و ماه ها تيت��ر اول كردند، بار ديگر عباراتي 
را از متن س��خنراني ها و مصاحبه ها بيرون كش��يدند و 
قطع نظر از ش��رايط و مخاطب خاص و مالحظات زماني 
و مكاني ويژه، آنها را به وس��يله اي ب��راي حمله به دولت 
و وزارت خارجه تبديل كردند. آنها س��واي اينكه چرا تيم 
مذاكره كننده امريكا را به تسليم كامل وادار نكرده، هيچ 
نقد مشخصي كه مبتني بر متن برجام باشد، ارايه ندادند 
و حتي به اين واقعيت محرز هم اعتنا نداشتند كه دولت 
روحاني تنها ادامه دهنده روندي بود كه اساس��ا قبل از آن 
آغاز شده بود و بي ترديد اگر تجربه و دانش گسترده دكتر 
ظريف نبود، مشكل مي شد تصور كرد كه سرنوشت اين 
روند به كجا مي انجاميد. آنچه اي��ران در ازاي برجام داد يا 
محدوديت هايي را كه پذيرفت نان شب هر خانواده ايراني 
يا الزمه فوري توسعه جامعه نبود. اساسا وقتي عزم ايران 
بر مبناي فتواي رهبري و تاكيد مس��تمر مس��ووالن به 
خودداري از س��اخت بمب ب��ود و غربي ها ه��م از توقف 
برنامه ادعايي در 2003 س��خن مي گفتن��د و نيروگاهي 
هم نداشتيم كه معطل س��وخت داخلي باشد، ما چه نياز 
فوري به 10 تن اورانيوم يا چرخيدن آن تعداد سانتريفيوژ 
داش��تيم كه الزم باش��د به قول آن مقام پاكستاني علف 
بخوريم و ادامه دهيم و چه تضميني وجود داشت كه اين 
محموله مانند موارد ديگر در معرض حادثه يا خرابكاري 
قرار نگيرد و موجب آلودگي بخشي از كشور نشود. به عالوه، 
دوس��تان بايد نگاهي نيز به ژئوپولتيك منطقه خاص و 
تصورات بي پايه اي كه از ما ايجاد كرده اند، داشته باشند. ما 
نه پاكستان بوديم كه همه پذيرفته باشند كه تنها در پي 
ايجاد توازن با هند هستيم و نه كره شمالي كه هدفش تنها 

بقاي خويش است. 
3- به رغ��م خ��روج ترام��پ از برجام، اكن��ون موقعيت 
بين المللي ايران به لطف برجام بسيار بهتر از دوره منتهي به 
اين توافق است. ترامپ به هيچ روي در موقعيتي نيست كه 
بتواند موفقيت اوباما در منزوي كردن ايران نزد دولت هاي 
اروپا و آسيا را تجديد كند. آنها اكنون همگي منتقد رويكرد 
ترامپ هس��تند. به عالوه، قطعنامه هاي ش��وراي امنيت 
لغو و مس��اله PMD و مش��كل با آژانس حل شده است. 
حتي در امريكا نه تنها 4 سناتور دمكراتي كه در سپتامبر 
2015 عليه برجام راي دادند، امروز طرفدار برجامند، بلكه 
شمار فزاينده اي از س��ناتورهاي جمهوريخواه هم به آنها 
پيوسته اند. طرفه آنكه طبق نظر سنجي ها نيز اكنون 56 
درصد از مردم امريكا حامي برجام هستند. تكليف افكار 
عمومي بين المللي نيز كه از ابتدا روش��ن بود. لذا، اين بار 
برعكس دور قبل ايران در خطر انزوا بين دولت ها نيست، 
بلكه تيم ترامپ در معرض انزوا است. اينكه اروپا و ديگران 
چه خواهند كرد، البته مهم است. اما مهم تر اين است كه 
آيا ما در داخل خواهيم توانست، وراي جدال هاي بي ارزش 
جناحي و شخصي، به حداقلي از انسجام و وفاق ملي كه 

الزمه عبور از اين گردنه بسيار دشوار است، دست يابيم؟ 

مركل: بحران سوريه بدون ايران 
روسيه و تركيه حل نمي شود

 شاخص هاي جديد
انتخابات عراق

سه نكته محرز در مورد برجام

كوروش احمدي

  در فضاي بسيار دشواري كار مي كنيم. اين 
نكته اي اس�ت كه مردم اروپا مي دانند، مردم 
ايران مي دانند، رهبري ]كشورها[ مي دانند. 
بعد از اينكه هفته گذش�ته همي�ن موقع، در 
پايان هفته، از بياني�ه رييس جمهور ]دونالد[ 
ترامپ مطلع ش�ديم، فضاي دشواري شكل 

گرفته است. 
 تالش مي كنيم اطمينان يابيم برجام پابرجا 
مي ماند. مي دانيم كه كار دش�واري است، اما 
مصمم به انجام آن هستيم و كار را براي اجراي 
اقداماتي ك�ه كمك كند از محقق ش�دن آن 

]هدف[ اطمينان يابيم، آغاز كرده ايم. 
 ممكن اس�ت نتوان�م درب�اره ضمانت هاي 
حقوقي يا اقتصادي صحبت كنم، اما مي توانم 
درباره كار ج�دي، مصمم و متعهد از س�وي 
طرف اروپايي و همچنين ط�رف ايراني براي 

حفظ تعهدات مان صحبت كنم. 
 ما ب�ه هيچ وجه درب�اره اف�زودن ضميمه يا 
اص�الح تواف�ق صحب�ت نمي كني�م. درباره 
ايجاد اقدامات مشخص و راهكارهاي عملي 
مش�خص براي پرداختن به اي�ن موضوعات 
صحب�ت مي كني�م ك�ه مي توانند بس�ته به 

موضوع�ات مختلفي كه تحت پوش�ش قرار 
مي دهند، شكل هاي مختلفي داشته باشند. 

 همه طرف ه�ا اع�الم كردند كه ب�ر فوريت 
يافتن راهكار واقفند نه به خاطر تقويم، بلكه 
به اين دليل كه اگر مي خواهي�م اين توافق را 
حفظ كنيم، كه كار ساده اي هم نيست، هرچه 
زودتر اين كار را كنيم، بهتر و س�اده تر است. 
البته باز هم مي گويم، كار ساده اي نيست و اگر 
بخواهم از اصطالحي كه برخي دور ميز به كار 
بردند استفاده كنم، بايد بگويم كه گويا »يكي 
از اقوام ما در بخش مراقبت هاي ويژه است و 
همه ما مي خواهيم در اسرع وقت او را از بخش 

مراقبت هاي ويژه خارج كنيم.«

 فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا :

برجام در بخش مراقبت هاي ويژه است
  فهرس�ت من�درج در  بياني�ه مش�ترك 
بروكسل، فهرستي از كارهايي است كه بايد 
انجام شود. اين اقدام ها بايد عملياتي، جزيي 
و ريز ش�ود ت�ا براس�اس آن بتوانيم تصميم 
بگيريم كه اين گام ها تا چه مق�دار مي تواند 

منافع ايران را تضمين كند.
  نشست بروكسل براي شروع اقدام مناسبي 
بود و پيام سياسي مهمي را ارسال كرد، اما اين 
پايان كار نيس�ت و تصميم گرفتيم از ابتداي 
هفته آينده رايزني ها را شروع كنيم. از هفته 
آينده جلسات فشرده كارشناسي در داخل 
اروپا و در مش�ورت با ما انجام مي ش�ود تا ما 
اطمينان حاصل كنيم اقداماتي كه مي كنند از 

نظر ما كفايت مي كند. 
  آنچه قابل حص�ول از اين مذاكرات اس�ت 
را اخذ كرده و ب�ه تهران اراي�ه خواهيم داد و 
تصميم گيري در س�طح عالي كش�ور انجام 

خواهد شد. 
 از مس�ائلي كه در نشس�ت هاي بروكس�ل 
مطرح شد ضرورت اجراي تعهداتي بود كه در 
حوزه حمل و نقل دارند و در بيانيه موگريني 

به مساله حمل و نقل اشاره اي شده بود. 

 دليل وض�ع تحري�م عليه ولي اهلل س�يف، 
رييس بان�ك مرك�زي عصباني�ت امريكا از 
شرايطي اس�ت كه پيش آمده و ما بايد توقع 
داش�ته باش�يم امريكايي ها از اي�ن حركات 

عصبانيت بيشتر نشان دهند. 
 ما در چارچ�وب واقعيات صحبت مي كنيم؛ 
اروپايي ها متحد امريكا هستند و قرار نيست 
اروپ�ا روابطش را ب�ا امريكا كنار بگ�ذارد. ما 
دنبال خيالبافي نيستيم كه اروپا روابطش را با 
امريكا به هم بزند، چنين چيزي نه امكان پذير 
است و نه اروپايي ها اين را مي گويند، بلكه به 
دنبال اين هس�تيم اروپايي ها از منافع خود 

دفاع كنند. 

محمدجواد ظريف، وزير خارجه: 

خيالبافي نمي كنيم

ماموريت سخت اروپا براي حفظ توافق هسته اي با ايران  آغاز شد

نه بسيار نزديك به ايران، نه چندان دور از واشنگتن 

ادامه از صفحه اول

سارا معصومي

دولت ترامپ در يك سال و اندي 
گذش�ته از عم�رش ب�ا اجرايي 
كردن ش�عار»امريكا اول است« 
و بس�ط ن�گاه يكجانبه گراي�ي 
در مس�ائل بين الملل�ي ب�ه قدر 
كفاي�ت رابط�ه فرا آتالنتيكي با 
اروپ�ا را تخريب ك�رده و همين 
خيره سري هاي ترامپ اروپا را به 
وحشت انداخته است. در چنين 
شرايطي بسياري از تحليلگران 
مس�ائل امري�كا و اروپ�ا اعتقاد 
دارند واشنگتن و بروكسل طالق 

عاطفي را تجربه مي كنند.
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