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سیاسی

وطن امروز شماره 2762

پنجشنبه  20تیر 1398

اخبار

«وطنامروز» گزارش می دهد؛ آیا سفر فرستاده امانوئل مکرون به تهران
منجر به بازگشت آمریکا به برجام یا لغو تحریمها خواهد شد؟

اعضای شورای نگهبان وارد
صفبندیهای جناحی نمیشوند

مأموریت تازه ،اتالف وقت

گروه سیاسی :دونالد ترامپ بیش از هر کسی چشم
به سفر «امانوئل بن» مشاور ارشد مکرون به تهران
دوخته تا اطمینان یابد نتیجه این سفر ادامه حرکت
ایران در جاده یکطرفه برجام است! شامگاه دوشنبه
بود که کاخ س��فید در بیانیهای اعالم کرد روسای
جمهور آمریکا و فرانس��ه به ص��ورت تلفنی درباره
ایران رایزنی کردند .در بیانیه مختصر کاخ س��فید
آمده اس��ت« :رئیسجمهور ترامپ امروز تلفنی با
امانوئل مکرون از فرانسه گفتوگو کرد .آنها درباره
تالشهای ادامهدار برای اطمینان از دس��ت نیافتن
ایران به س�لاح هستهای و پایان دادن به رفتارهای
بیثباتکننده ای��ران در خاورمیانه رایزنی کردند».
همچنین یک مقام کاخ الیزه دوش��نبه مدعی شد
هدف از سفر مشاور ارشد امانوئل مکرون به تهران
کاستن تنشها میان ایران و آمریکا است.
به گزارش «وطنامروز» ،روز یکشنبه بر اساس
اعالم قبلی ،علی ربیعی س��خنگوی دولت ،عباس
عراقچی معاون وزیر ام��ور خارجه به نمایندگی از
وزارت امور خارجه و بهروز کمالوندی س��خنگوی
س��ازمان انرژی اتمی به نمایندگی از این س��ازمان
در نشست خبری ،اجرای گام دوم کاهش تعهدات
برجامی ایران را اعالم کردند .اما با این حال برخالف
انتظ��ارات عمومی ،دولت صرفا ب��ه طرح مطالبی
کلی درب��اره ماهیت گام دوم کاهش تعهدات ایران
در برج��ام اکتفا کرد و نماین��دگان دولت روحانی
نتوانس��تند به صراح��ت درباره اقدام��ات ایران در
این گام اظهارنظر کنند .آنها درباره برداش��ته شدن
سطح غنیس��ازی مطالبی کلی مطرح کردند .در
ش��رایطی که مطالبه عمومی در این شرایط ،آغاز
غنیسازی  20درصد از س��وی ایران بود اما بهروز
کمالوندی ،س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی آب
پاکی را روی دس��ت همه ریخ��ت و توضیح داد در
شرایط فعلی سیاست دولت روحانی این نیست که
به سمت غنیسازی  20درصد برای تهیه سوخت
رآکتور تهران گام بردارد و در آغاز گام دوم صرفا به
غنیسازی  5درصد بسنده میکنیم .اما دلیل این
همه سیاست تعلل و وقتکشی دولت روحانی برای
آغاز مقتدرانه گام دوم شاید بیارتباط با یک تماس
تلفنی نبود .مکرون ،رئیسجمهور فرانسه شنبهشب
در ساعتهای پایانی موعد  60روزه درباره وضعیت
برجام و گام دوم ای��ران ،با روحانی تلفنی صحبت
کرد .بعد از نشس��ت خبری نمایندگان دولت این
گمانهزنی در اذهان تقویت شد که ماجرای تماس
تلفنی مکرون با روحانی ،میتواند عامل تعلل جدید
دولت و امید داشتن مجدد به اروپا باشد.
■■خروس بیمحل

نش��انههای تماس تلفنی مکرون با روحانی در
وهله نخست در گفتههای معاون وزیر امور خارجه
نمایان شد .سیدعباس عراقچی در نشست خبری
یکشنبه در بخشی از گفتههایش اظهار کرد :تماس
دیش��ب مکرون با روحانی س��ازنده ب��ود .گرایش
کشورهای اروپایی به یافتن راهحل از نظر ما مشهود
اس��ت .وی ادام��ه داد :مکرون و روحانی دیش��ب
صحبتهای خوبی داشتند .این توافق صورت گرفته
که زمینههای ایجاد دور جدیدی از گفتوگوها بین
طرفین ایجاد شود و ما وارد گفتوگوهایی شویم که
به راهحل معقول و س��ازنده برسیم .بعد از نشست
خبری نمایندگان دولت ،این گزاره در اذهان تقویت
ش��د که ماجرای تماس تلفنی مک��رون با روحانی
میتوان��د عامل تعلل جدید دولت و امید داش��تن
مجدد به اروپا باشد.
گزارش یک روز پس از هش��دار صریح
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
مبنی بر اینکه اقدام انگلیس در توقیف نفتکش
ایرانی بدون پاس��خ نخواهد ماند ،رئیسجمهور
نی��ز انگلیس��یها را آغازگ��ر ناامن��ی در دریاها
نامی��د و توقی��ف نفتکش حامل نف��ت ایران را
اقدام��ی س��خیف و احمقانه خوان��د .به گزارش
«وطنام��روز» ،ی��ک هفته از توقی��ف نفتکش
حامل نفت ایران در تنگه جبلالطارق به دس��ت
نی��روی دریایی انگلیس میگذرد؛ اقدامی که به
تصریح سرپرس��ت وزارت خارجه اسپانیا ،در پی
درخواست آمریکا از بریتانیا انجام شده و اقدامی
بر خالف تمام قوانی��ن و مقررات بینالمللی در
حوزه آبراههای بینالمللی است .هر چند وزارت
ام��ور خارجه در این مدت  3بار س��فیر انگلیس
در تهران را احضار کرده اس��ت اما تداوم توقیف
نفتکش ایرانی نش��ان میدهد انگلیس در کانال
دیپلماس��ی اعتباری برای اعت��راض ایران قائل
نیس��ت .با این حال به نظر میرسد هشدارهای
دیروز رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح فضایی
جدید را در قبال این موضوع پدید آورده اس��ت.
سرلش��کر باق��ری  2روز پی��ش توقیف نفتکش
حامل سوخت ایران از سوی انگلیس در آبهای
بینالملل��ی را اقدامی تالفیجویانه و در پاس��خ
به اقدام ش��جاعانه نیروهای مس��لح علیه پهپاد
متجاوز دشمن دانس��ت و تأکید کرد :این اقدام
ب��دون پاس��خ نخواهد ماند و به ش��کل مقتضی
و در زم��ان و مکانی مناس��ب ،پاس��خ این اقدام

با اینک��ه از جزئیات و محوره��ای گفتوگوی
تلفنی مکرون و روحانی اخبار دقیقی منتشر نشده
اما خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک مقام فرانسوی
نوش��ت« :ایران و آمریکا هر  2در مرحله کنونی در
افزایش فشارها نفع دارند اما هر  2طرف در نهایت
خواستار آغاز گفتوگوها میشوند» .در همین حال
برخی مناب��ع نزدیک به دولت هم خب��ر دادند در
تماس تلفنی شنبهشب ،مکرون به روحانی قول داده
ترامپ را به برجام بازگرداند ،گزارهای که اگر درست
باشد یک ماموریت غیرممکن برای مکرون است.
در همین راس��تا عراقچی روز یکش��نبه عنوان
ک��رد« :ایدهای که مطرح اس��ت این اس��ت که در
گفتوگوهایی که بین م��ا و  4+1االن وجود دارد،
در صورت نیاز ،آمریکاییها هم حضور داشته باشند.
بر اس��اس اظهارات روحانی ،از نظر ما این موضوع
مانعی ندارد ،به شرطی که تحریمها برداشته شود و
ما به شرایط قبل از تحریم برگردیم ،حضور آمریکا
در مذاکرات بین ایران و  4+1از نظر ما مانعی نخواهد
داشت».
■■مکرون؛ کارگزار ترامپ در برجام!

مکرون در پیامش اگر به تهران قول داده باش��د
ترامپ را به میز مذاکرات و برجام بازمیگرداند این
پرسش مطرح میشود که رئیسجمهور فرانسه با
چه هدفی این ماموریت محال را در دستور کار الیزه
قرار داده اس��ت 18 .اردیبهشت ۹۷؛ ساعتی پیش
از اینکه ترامپ اعالم کن��د دولت ایاالت متحده از
برجام خارج میشود ،نیویورکتایمز در خبری اعالم
کرد منابعی در کاخ سفید گفتهاند ترامپ در تماسی
تلفنی به امانوئل مکرون گفته است از برجام خارج
خواهد ش��د؛ خبری که پس ار تکذیب مکرون اما
در نهایت تایید ش��د .مرور عملکرد  2ساله امانوئل
مک��رون در قبال برج��ام پس از اس��تقرار در الیزه
حاکی از هماهنگی کامل با ترامپ اس��ت تا جایی
که روزنامه «هاآرتص» درباره مکرون نوشت :یکی از
مهمترین اقدامات امانوئل مکرون از زمان قدرتیابی
بهعنوان رئیسجمهور فرانس��ه ،دوستی شدید وی
با دونالد ترامپ است .رئیسجمهور فرانسه آخرین
مقام یک کش��ور بود که درس��ت یک هفته قبل از
خروج دونالد ترامپ از برجام به آمریکا س��فر کرد.
امانوئل مکرون نخستین کس��ی بود که در صحن
عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد
ی��ک توافق مکمل در کنار برج��ام را داد که برنامه
موشکی و منطقهای ایران را هم پوشش بدهد و بند
غروب برج��ام را هم بردارد (محدویت فعالیتهای
هس��تهای ایران پس از س��ال  )2025که به برنامه
چهار ستونی مکرون برای اصالح برجام معروف شد.
رئیسجمهور فرانسه  ۱۲اردیبهشت 97در حاشیه
کنفرانس خبری در استرالیا به توافق هستهای ایران
و کش��ورهای  5+1اشاره کرد و گفت فرانسه به این
توافق همچنان پایبند اس��ت ام��ا این توافق کافی
نیس��ت .وی افزود :فعالیتهای هستهای ایران بعد
از پای��ان توافق برجام در س��ال  ۲۰۲۵میتواند از
سر گرفته شود .همچنین توافق هستهای نظارتی
بر برنامه موشک بالستیک جمهوری اسالمی ندارد
که باید در یک مذاکره همهجانبه با ایران این موارد
مطرح شود .رئیسجمهوری فرانسه همچنین اعالم
کرد در بخشی از این مذاکرات همهجانبه باید درباره
بازدارندگی جمهوری اسالمی بهخصوص در عراق،
سوریه ،لبنان و یمن بحث شود .مکرون مدعی شد
از تصمی��م ترامپ درباره برجام اطالع ندارم اما باید
برای توافقی گستردهتر با ایران آماده باشیم.

■■با ترامپ هماهنگم!

مکرون در نخس��تین سفر رسمی به آمریکا در
کنفرانس مش��ترک با ترامپ اظهار داش��ت« :الزم
اس��ت ما چهار حوزه را درباره ایران پوشش دهیم؛
ت هستهای
نخستین آن جلوگیری از هر گونه فعالی 
ایران تا سال  2025است .این مساله به لطف برجام
ممکن شد .دومین آن اطمینان یافتن از این است
که در درازمدت ،ایران هیچ فعالیت هستهای نخواهد
داشت .سومی که مسالهای بنیادی است این است
که بتوانیم به فعالیتهای ایران در زمینه موشکهای
بالستیک خاتمه دهیم .چهارمین آن فراهم کردن
شرایط برای رسیدن به راهحلی سیاسی جهت مهار
ایران در منطقه ،یعنی در یمن ،سوریه ،عراق و لبنان
اس��ت .در این موضوعات دیدگاه ما عوض نش��ده
است» .مکرون در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره
اینکه چرا نظرش را درباره برجام تغییر داده و درباره
یک توافق جدید صحبت میکن��د ،گفت« :درباره
ایران نظر من همیشه هماهنگ بوده است .میتوانید
به صحبتهای من در مجمع عمومی سازمان ملل
در ماه س��پتامبر رجوع کنید .همیش��ه گفتهام ما
برجام را داریم و الزم اس��ت  3س��تون برای بعد از
 2025ب��ه آن اضافه کنیم» .مکرون افزود « :برجام
نخستین ستون چارچوبی است که تشریح کردم،
بنابراین منظور من این نیست که ما از یک توافق به
توافقی دیگر میرویم ،میگویم این تنها یک جنبه
از مشکل است .من هیچگاه به اندازه ترامپ منتقد
برجام نبودهام ،چون نظرم این است که میتوانیم به
نحوی مفید بر آن بیفزاییم .صرفنظر از تصمیمی
که ترامپ بگیرد ،من از هماکنون تمایل به همکاری
درباره توافقی جدید با  4س��تون دارم که مس��ائل
مطروحه در برجام هم شامل آن میشود ،بنابراین،
این نظرات هماهنگ هستند ،منتها ما در هفتههای
گذشته و بویژه امروز توانستهایم درباره جزئیات آن
صحبت کنیم» .امانوئل مکرون همچنین اسفند 96
در همایش یک س��ازمان یهودی در فرانسه ضمن
تکرار ادعاهای مقامات کش��ورش علیه ایران گفت:
فرانس��ه به همراه متحدانش ،آمریکا و انگلیس ،در
ح��ال انجام اقداماتی علیه فعالیتهای (موش��ک)
بالستیک ایران در منطقه است .من گفتوگوهای
طوالنیای با بنیامین نتانیاهو در اینباره داش��تهام.
ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه دولت مکرون هم 24
آبان  96در جریان س��فر به عربستان و در نشست
خبری مش��ترک با «عادل الجبیر» گفت« :برنامه
موشکهای بالستیک ایران و مداخالت منطقهای
تهران موجب نگرانی ما اس��ت» .س��اکن  41ساله
کاخ الیزه چندی پیش پس از فرصت  60روزه ایران
به اروپا برای انجام تعهدات  3کشور اروپایی برجام
مجددا طرح  4س��تونی خود را تکرار کرد .مکرون
که میزبان ترامپ در سالگرد مراسم یادبود عملیات
نرماندی در جنگ جهانی بود ،در کنار رئیسجمهور
آمریکا در پاریس گفت« :فکر میکنم ما قطعاً اهداف
یکسانی در قبال ایران داریم».
■■مذاکرات فرسایشی برای خرید زمان

مرور عملکرد  2س��اله امانوئ��ل مکرون در قبال
برجام پس از اس��تقرار در الیزه حاکی از تالشهای
وی برای ایفای نقش بازیگر مکمل ترامپ در توافق
هس��تهای با ایران اس��ت .رئیسجمهور فرانسه در
شرایطی که دولت روحانی و وزارت امور خارجه هم
تصریح کردهاند با ادامه این روند خروج ایران از برجام
قابل تصور اس��ت ،این بار با وعده بازگرداندن ترامپ
به میز برجام ،برای احیای این توافق رو به فروپاشی

دبیر شورای نگهبان گفت :فقها و حقوقدانان
ش��ورای نگهب��ان در اعم��ال وظیفهش��ان وارد
صفبندیهای سیاسی و جناحی نمیشوند .به
گزارش مهر ،آی��تاهلل احمد جنتی صبح دیروز
در نطق پیش از دس��تور خ��ود با بیان اینکه در
فرآیند انتخابات و بررسی صالحیتها عمل به مر
قانون همواره مدنظر ما بوده است ،تصریح کرد:
اگرچه حجم باالی ثبتنام و بررسی صالحیتها
ب��ه دلیل نقص قانون در ب��ازه زمانی کوتاه توان
زیادی از شورای نگهبان میگیرد اما این شورا با
دقتنظر به وظیفه قانونی خود عمل میکند .دبیر
شورای نگهبان در همین زمینه تأکید کرد :فقها
و حقوقدانان شورای نگهبان در اعمال وظیفهشان
وارد صفبندیهای سیاسی و جناحی نمیشوند
و نظر ش��خصی خود را اعم��ال نمیکنند بلکه
مالک آنها عمل به وظیفه قانونی است.

در یک چرخه بیفایده

حسن روحانی ،رئیسجمهور بارها اعالم کرده است شرط توقف فرآیند کاهش تعهدات ایران در
برجام و بازگش��ت ایران به این توافق ،لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران اس��ت .اگر این گزاره
مبنای تخمین نتیجه مذاکرات ایران و  4+1قرار گیرد ،میتوان دورنمای واضحی از این شرایط ترسیم
کرد .بدون تردید آمریکا هرگز به برجام باز نخواهد گشت ،چراکه بازگشت ترامپ به برجام به معنای
بیاعتباری و ناکارآمدی سیاس��ت دولت او در مسائل سیاست خارجی و مقوله برجام است .بازگشت
ترامپ به برجام هزینهای بهمراتب گزافتر از شروع جنگ نظامی با ایران دارد .از سوی دیگر ،حتی اگر
ترامپ به برجام بازنگردد ولی بخش عمدهای از تحریمهای خود علیه ایران را لغو کند ،در این صورت نیز
اعتبار سیاست خارجی دولت آمریکا بشدت مخدوش شده و دیوار تحریمها نیز فرو میپاشد .با این حال
تنها یک گزینه شانس بیشتری از سایر گزینههای غیرمحتمل دارد و آن مجوز ترامپ به اروپاییها برای
نادیده گرفتن تحریمهای آمریکا علیه ایران است .در صورتی که اروپا صادقانه رفتار کرده و به تعهدات
خود در برجام بازگردد ،آنگاه ایران میتواند برجام را با همه هزینههایش تحمل کند .اما آیا ترامپ اجازه
بازگشت اروپا به برجام را خواهد داد؟ جواب روشن است .قطعا ترامپ مجوز بازگشت اروپا به برجام را
نمیدهد ،چراکه در این حالت از یک سو بسته فشار آمریکا علیه ایران بیخاصیت میشود و از سوی
دیگر ،اعتبار سیاست خارجی دولت آمریکا به دست خود ترامپ در دنیا از بین میرود .در این حالت
نیز هیاهوی ترامپ و دندان نشان دادن او به ایران درباره برخورد سخت ،کامال بیاعتبار میشود و اراده
تهران را برای استفاده از کارتهایش در راستای از بین بردن فشار تحریم بیشتر میکند .بنابراین در
هر حالتی ،دورنمای مذاکرات ایران و  4+1شبیه به یک بنبست است .بر همین اساس تنها تحلیلی که
میتوان از سفر فرستاده مکرون به ایران و مذاکرات آتی ایران و  4+1داشت این است که آنها به دنبال
توقف در فرآیند کاهش تعهدات ایران در برجام هستند؛ توقفی که در تهران ،تنها و تنها به شرط لغو
تحریمها ،دستکم توسط کشورهای اروپایی ممکن است.
دست به کار شده است؛ یک سال پیش ،آخرین باری
که همه به مکرون در سفرش به آمریکا برای نجات
برجام امید بس��ته بودند رئیسجمهور فرانس��ه در
دانشگاه «جرج واشنگتن» به برخی خبرنگاران گفت:
«اگر شما هم در «دفتر بیضی» کاخ سفید بودید به
همین نتیجه میرسیدید که ترامپ در برجام نخواهد
ماند» .شواهد نش��ان میدهد هدف رئیسجمهور
فرانس��ه از تماس تلفنی با حس��ن روحانی ،خرید
زمان برای آمریکا و ش��رکای اروپاییاش در برجام
اس��ت تا با کش��اندن دوباره ایران به یک مذاکرات
فرسایش��ی و دادن وع��ده مجدد ،گامه��ای ایران
در کاس��تن از تعهدات برجام��ی را متوقف کنند،
بلکه در این مدت تحریمها فش��ار بیش��تری وارد
کند تا زمینه برای روی��ای ترامپ و مکرون یعنی
یک برجام جدید فراهم ش��ود .با نزدیک شدن به
انتخابات  2020آمریکا ،ترامپ پس از اینکه کانال
عمان و ژاپن را برای واسطهگری به تهران فرستاد
و پس از حضور آبه ش��ینزو در تهران و هدف قرار
گرفتن پهپاد جاسوس��ی گلوبال هاوک در آبهای

روحانی با اشاره به اقدام ضدایرانی نیروی دریایی انگلیس در تنگه جبلالطارق:

توقیف نفتکش ایرانی احمقانه بود

به انگلیسیها گوشزد میکنم شما آغازگر ناامنی در دریاها هستید و تبعات آن را بعدا ً درک خواهید کرد
ذلتب��ار ،مدنظر قرار خواه��د گرفت .در همین
راس��تا ،روز گذشته حس��ن روحانی هم سکوت
یک هفتهای خود در اینباره را شکست و بشدت
از انگلیس��یها انتقاد کرد .روحانی که در جلسه
هیأت دولت س��خن میگف��ت در اینباره اظهار
داشت :دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه
اس��ت و از این رو به فضای کشورمان تجاوز کرد
که البته با پاس��خ قاطع مواجه ش��د و از س��وی
دیگ��ر به طور نیابتی ،نفتک��ش ایرانی را توقیف
کردن��د که کار بس��یار س��خیف و غلطی انجام
دادند .وی در ادامه افزود :انگلیسیها در آبهای
سرزمینی اس��پانیا به ناروا این کشتی را توقیف
کردند ،در حالی که خودشان در این سرزمین و
منطقه جبلالطارق اشغالگر هستند ،چرا که این
سرزمین متعلق به اسپانیا است و دولتی اشغالگر
ک��ه به ناروا در این منطق��ه حضور دارد این کار
س��خیف را انجام داده است و این در حالی است
که مردم اس��پانیا هم از ای��ن کار انگلیس اعالم
انزجار کردن��د .رئیسجمهور با بیان اینکه اقدام
انگلیس��یها کاری بسیار سخیف ،غلط و اشتباه
ب��ود و به زیان آنهاس��ت ،تصریح کرد :همه باید
تالش کنیم در سطح جهان ،خطوط کشتیرانی
از امنیت کامل برخوردار باش��د و به انگلیسیها

گوشزد میکنم که شما آغازگر ناامنی در دریاها
هس��تید و تبعات آن را بعدا ً درک خواهید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
روحان��ی اظه��ار داش��ت :البت��ه ممکن اس��ت
انگلیسیها به دستور آمریکا یا آنچه گروه «ب»
نامیده میش��ود این کار را کرده باشند که البته
باز هم اقدام غلط و اشتباهی است ،ضمن اینکه
میدانیم در داخل انگلس��تان ش��رایط انسجام
ندارد و بههمریخته اس��ت و دول��ت و پارلمانی
بهطور منس��جم وج��ود ندارد .ام��ا در عین این
سراس��یمگی و بههمریختگی ،توقیف کش��تی
نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.

■■ 16ماه به اروپا فرصت دادیم

روحانی در ادامه گریزی هم به بدعهدیهای
اروپاییه��ا زد و تاکید کرد که گامهای ایران در

زمینه کاهش تعهدات هستهای تصاعدی خواهد
ب��ود .رئیسجمهور با بیان اینکه اروپاییها هم از
اینکه ایران برخی تعه��دات خود را طبق برجام
کنار گذاش��ته اظهار نگران��ی میکنند ،خطاب
به آنان گفت :ش��ما نمیخواهد نس��بت به ایران
نگران باشید ،نگرانی شما باید از آمریکا باشد که
کل ای��ن تعهد و برجام را زیر پا گذاش��ته و تمام
تعهدات بینالمللی را متزلزل کرده است .روحانی
تأکید کرد :جمهوری اسالمی ایران در چارچوب
برج��ام و توافق حرکت میکند و ساختارش��کن
نیستیم و س��اختار برجام را برهم نزدیم ،ما 14
ماه به شما فرصت دادیم و باز هم با اقدام جدید
خود  2ماه دیگر فرص��ت دادیم و اقدامات ایران
کام ً
ال صحیح ،درست و در چارچوب قانون است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه امروز گامهای ما
در زمینه برجام تدریجی اما تصاعدی خواهد بود،
خطاب ب��ه آمریکاییها گفت :اگر در گفتار خود
صادق هستید ،باید کل تحریمها را کنار بگذارید
و از ملت ایران به خاطر اقدامات غلط و نادرستی
که انجام دادهاید ،عذرخواهی کرده و به تعهدات
خ��ود بازگردید .در آن صورت ش��رایط متفاوت
خواهد بود اما بیتردید زمانی که خرمش��هر در
اشغال است با کسی صحبت نمیکنیم.

سرزمینی ایران ،چیزی جز افتضاح سیاسی کسب
نکرد ،دوباره دس��ت به دامان دوست صمیمیاش
در الیزه ش��ده اس��ت .از آنجایی که قرار است دور
جدید مذاکرات ایران با  4+1بزودی از س��ر گرفته
ش��ود ،الزم و ضروری اس��ت دول��ت و وزارت امور
خارجه همزمان با حضور در این مذاکرات ،با قدرت
گامهای بع��دی را هم در کاهش تعهدات برجامی
بردارن��د و ب��ه وعدهه��ای مکرون بابت بازگش��ت
آمری��کا به برجام کوچکترین اعتنایی نکنند ،چرا
که اگر قرار باش��د ترامپ ب��ه برجام بازگردد یعنی
یک شکس��ت فاحش سیاس��ی را پذیرفته و برای
کس��ی که به خاطر انتخابات از درگیری نظامی با
ایران صرفنظر کرد غیرعقالنی است که به برجام
بازگردد .از س��وی دیگر ترام��پ هیچگونه امتیاز و
معافیت��ی هم به اروپا برای تجارت با ایران نخواهد
داد تا کارزار فشار حداکثریاش با شکست مواجه
نشود .هدف مشترک مکرون و ترامپ خرید زمان
است تا ایران در ادامه راه تازهای که در پیش گرفته
دچار تردید و تزلزل شود.
■■پیشنهاد آزادی نفتکش قبل از مذاکرات

ب��ا اظهارات دی��روز روحانی درب��اره نفتکش
حامل نفت ایران ،حاال به نظر میرسد باید منتظر
اقدامات بیش��تر و جدیتر دول��ت و بویژه وزارت
امور خارجه در این زمینه باش��یم .بویژه با توجه
به این موضوع که تنه��ا اقدام این وزارتخانه طی
یک هفته گذش��ته یعنی احضار چندباره س��فیر
انگلیس در تهران بینتیجه بوده است .در اینباره
الزم اس��ت تا پیش از جلس��ه آتی وزرای خارجه
 ،4+1وزارت ام��ور خارج��ه آزادی این نفتکش را
به جد پیگیری کند .اروپاییها طی  2ماه گذشته
و پس از ش��روع راهب��رد جدید ای��ران مبنی بر
کاهش تعهدات هستهای ،از طرق مختلف پیگیر
بودند تا این روند متوقف ش��ود .تماس چند روز
پیش مکرون ،رئیسجمهور فرانس��ه با روحانی و
درخواس��ت مهلت  9روزه برای برگزاری جلس��ه
وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در
همین راستا صورت گرفته است .با این حساب و
نظر به اهمیت نشست یادش��ده برای اروپاییها،
پیگیری جدی آزادی نفتک��ش ایرانی تا  24تیر
میتواند اقدامی موثر قلمداد شود .ظریف دیروز در
حاشیه جلسه هیأت دولت در سخنانی که به نظر
میرس��د در واکنش به مطالب برخی رسانههای
منتقد دولت بیان شده ،گفت وزارت امور خارجه
راه��ی جز توئیت و احضار س��فرا ندارد .گره زدن
جلسه آتی وزرای خارجه  4+1به آزادی نفتکش
ایرانی یک پیشنهاد عملیاتی و موثر به محمدجواد
ظریف و وزارت امور خارجه است.

کاهش تعهدات برجام
راهبرد غیرقابل تغییر ایران است

دبیر شورای عالی امنیت ملی
گفت :اج��رای برنامه کاهش
مرحل��ه به مرحل��ه تعهدات
هس��تهای ،راهبرد غیر قابل
تغییر ایران است .به گزارش
مه��ر« ،امانوئل بن» مش��اور رئیسجمهوری
فرانس��ه صب��ح دیروز ب��ا «علی ش��مخانی»
نماین��ده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای
عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون سازوکارهای
اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در برجام و
مس��ائل منطقهای و دوجانبه با وی گفتوگو
کرد .علی ش��مخانی در این دیدار با انتقاد از
بیعمل��ی کش��ورهای اروپایی ب��رای اجرای
تعهداتش��ان در برجام و فق��دان اراده کافی
برای مقابله با اقدامات تخریبی آمریکا در این
توافقنامه چندجانبه اظهار داش��ت :باتوجه به
عدم اس��تفاده اروپا از فرصت یک ساله اجرای
تعه��دات یکطرفه از س��وی ای��ران ،تصمیم
قاطع کش��ور ما اجرای تعهدات ،متناس��ب با
اق��دام متقابل طرفهای دیگر اس��ت و زمان
انجام اقدامات یکطرفه به پایان رسیده است.
ش��مخانی اج��رای برنامه کاه��ش مرحله به
مرحله تعهدات هس��تهای را راهبرد غیرقابل
تغییر ایران برش��مرد و گفت :این مس��یر در
چارچ��وب بندهای  ۲۶و  ۳۶برج��ام تا زمان
تحقق کام��ل حقوق ایران ادامه خواهد یافت.
امانوئل بن ،مش��اور دیپلماتیک رئیسجمهور
فرانس��ه نیز در این دیدار گفت :من به عنوان
میانجی به ای��ران نیامدهام و حامل هیچگونه
پیامی از سوی آمریکا برای تهران نیستم.

پاسخی سخت در انتظار
تهدیدکنندگان امنیت کشور است

رئی��س س��تادکل نیروهای
مسلح گفت :بیشک پاسخی
س��خت و کوبن��ده در انتظار
کس��انی خواهد بود که قصد
دارن��د ب��ه امنیت کش��ور و
مرزها آسیب برسانند .به گزارش مهر ،سرلشکر
محمد باقری اظهار داش��ت :امروز کشور ما با
حضور مردم و علمای انقالبی اعم از اهل تشیع
و تس��نن و نیروهای مسلح کش��ور با داشتن
فرماندهان شجاع و فهیم و رزمندگانی بصیر و
دالور هرگونه توطئه دشمنان علیه امنیت پایدار
این مرز و بوم را خنثی میکند .سرلشکر باقری
در پایان تاکید کرد :بیش��ک پاسخی سخت و
کوبنده در انتظار کس��انی خواهد بود که قصد
دارند به امنیت کشور و مرزها آسیب برسانند.

آژانس غنیسازی  4/5درصد را
تأیید کرد

س��خنگوی س��ازمان انرژی
اتمی گف��ت :آژان��س بعد از
نمونهبرداری ،غنیسازی 4/5
درصدی ای��ران را تأیید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،بهروز کمالوندی خاطرنش��ان کرد :ما 3
ایس��تگاه برای غنیس��ازی داریم .ایستگاه اول
غنیس��ازی برای رآکتورهای قدرت اس��ت که
غنای آن هم مختلف است .ما تا  4/5باال رفتیم
و در ایس��تگاه اول ما  3/67را کنار گذاش��تیم و
باال رفتیم 2 .ایس��تگاه دیگر هست .از  ۵درصد
به  ۲۰و بعد از  ۲۰باالتر میرود برای اس��تفاده
پیشران .وقتی به ما اختیار دادند اینها را رعایت
نکنیم اصل ،نیاز سازمان انرژی اتمی بود .ممکن
است نیاز پیش��ران داشته باشیم ولی نیاز امروز
نیس��ت .وی ادامه داد :روز گذشته آژانس بعد از
نمونهبرداری غنیسازی  4/5درصد را تأیید کرد.

