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امروز نوبت اروپائیان است که به وضوح 

بگویند آنها با موضع ایاالت متحده در 

مورد برجام موافق نیستند و به منظور 

تحکیم دوباره موقعیت مشترکشان 

از توافق حمایت کنند. این فقط یک 

آرزو نیست اما این خواسته را به وضوح 

می توان از میان کلمات و سخنان 

رهبران مختلف اروپایی دید و شنید
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آیاشـــمامعتقدبهوجوداختالفبیناتحادیه
اروپـــاوایاالتمتحـــدهدرزمینهنوعنگرشو
رویکردبهتوافقهســـتهایباایرانهســـتید؟
برخیکارشناسانبراینباورندکهتصمیمبرخی
سراناروپاییمبنیبرسفربهواشنگتنودیدار
باترامپ،ارائهطرحجدیدیبرایتوافقباایران
بودهاست،نظرشمادراینرابطهچیست؟

می توان گفت کـــه از همان روزهای ابتدایی 
روی کار آمدن دولت ترامپ ما شـــاهد رشـــد 
اختالفات فزاینده ای بیـــن ایاالت متحده و 
اروپا در مورد پرونده هسته ای ایران، توافقنامه 
برجام و آینده این توافق هستیم. این در حالی 
است که هر یک از طرفین طی این مدت بارها و بارها این 
تفاوت ها و اختالفات را ابراز داشته اند. عالوه بر این، آنچه 
می توان طی چند هفته گذشـــته و در ساعات نخستین 
بعد از اعالم خروج آمریکا از توافقنامه برجام توسط ترامپ 
مشاهده کرد قصد ایجاد یک وحدت و اتحاد قوی در میان 
کشـــورهای اروپایی – به اصطالح E3، کشورهای فرانسه، 
آلمان و انگلیس- بوده است. در واقع طی روزهای گذشته 
این سه کشور نقش بسیار مهمی در مذاکرات برای حصول 
توافقنامه برجام داشـــتند و همچنین تالش های زیادی 
برای حفظ آن انجام دادند و ســـعی داشتند تا با مذاکره 
و البی گری، دولت آمریکا را برای ماندن در توافق ترغیب 
کنند. آنچه در رابطه با این سه کشور مشخص است پویایی 
موجود در بین اعضای این گروه اســـت که این پویایی را 
همزمان می توانیم در راهکارهای پیشـــنهادی مختلفی 
ببینیم که توســـط رهبران اروپایی و در جریان ســـفر آنها 
بـــه ایاالت متحده برای منصرف کردن ترامپ ارائه شـــد. 
پیشـــنهادهای ارائه شده در ســـفر اخیر امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانســـه را می توان نمونه مشخصی از این 

پویایی قلمداد کرد. 
البته در این سفر، مکرون برای همذات پنداری و رسیدن 
به یک نقطه نظر مشـــترک با ترامـــپ برخی نگرانی های 
مربوط با توافق هسته ای را با او مطرح کرد؛ اما این به آن 
معنی نیست که او یا سایر رهبران اروپایی موضعی مخالف 
توافق برجام داشتند یا از خروج آمریکا از توافق استقبال 
می کردند کامال بالعکـــس. مواضع اتحادیه اروپا همانی 
است که پیشتر توســـط خانم موگرینی به عنوان نماینده 
ارشد سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا اعالم شد. 
خانـــم موگرینی اعالم کرد که برجام یک توافقنامه موثر و 
مفید با ایران و عملکرد این کشـــور طی این مدت مطابق 
با الزامات متن قطعنامه 2231 شـــورای امنیت سازمان 
ملل متحد بوده است. درواقع این موضع مشترک تمامی 

کشورهای اتحادیه اروپایی است. 
با این وجود برخی کشـــورهای اتحادیه اروپا مثل فرانسه، 
آلمان و انگلیس ســـعی کردند تـــا در مالقات با ترامپ او 
را از  انگیزه هـــای خود برای حفظ برجام آگاه ســـازند و در 
ایـــن بین، آنها موضوعات دیگـــری را که این توافق آنها را 

دربرنمی گرفـــت و موجب برخی نگرانی ها شـــده بود نیز 
با او مطرح کردند. نکاتی که برای برطرف کردن مســـائل 

منطقه ای در خاورمیانه جنگ زده مهم بودند. 

نظرشمادررابطهبااینمسالهکهکشورهایاروپاییقصدو
توانمخالفتباخواستههایکاخسفیدراندارند،چیست؟
آیااروپاسیاســـتدنبالهرویازمواضعایاالتمتحدهرادر

رابطهباتوافقهستهایباایراندرپیخواهدگرفت؟
من فکر نمی کنم که این طور باشد. ایاالت متحده نمی تواند 
از اروپا انتظار داشته باشد که از تصمیم آنها مبنی بر خروج 
یک طرفه از برجام یا نقض توافق، پشتیبانی و تبعیت کند. 
اروپا هرگز چنین موضعی را نداشـــته و بارها این مساله را 
تکرار کرده که توافق مفید و موثر بوده اســـت. در این بین 
اروپا تالش کرده اســـت تا از این گفتمان آمریکا در قبال 
توافق فاصله بگیرد هرچند ایـــن تالش ها متقاعدکننده 
نبوده اســـت. با این وجود اروپـــا همواره بر اجرای واقعی 
توافقنامه که در ماهیت خود یک مکانیســـم غیرتهاجمی 
برای حل و فصل مشـــکالت داشته، تاکید کرده است. از 
سویی دیگر کشـــورهای اروپایی این توافقنامه را به طور 
بالقـــوه مبنای مذاکـــرات درباره نقش ایـــران در منطقه 

خاورمیانه نیز قلمداد می کردند. 
این مساله مهمی اســـت که به وجود شکاف روبه رشد در 
اتحاد فراآتالنتیکـــی بین اروپا و آمریکا اذعان کنیم؛ این 

موضوعی است که نمی توان آن را پنهان کرد. 

تصمیمترامـــپمبنیبرخروجازتوافـــقبرجامراچگونه
ارزیابیمیکنید؟بدعهدیترامپدرقبالتوافقبینالمللی

باایرانچهتبعاتیمیتوانددرپیداشتهباشد؟
 تصمیـــم ترامپ مبنی بر خروج از برجـــام منجر به ایجاد 
موضوعات بی ثبات کننده ای شده است. اول از همه یک 
شـــکاف فراآتالنتیکی بین اروپا و آمریکا ایجاد کرده است 
که کشورهای اروپایی طی ماه های گذشته نه فقط در مورد 
توافق هسته ای بلکه در رابطه با دیگر موضوعات هم شاهد 
آن بودند؛ شکافی که اروپا در حال حاضر باید با آن مواجه 
شود. مساله به ماهیت برجام برمی گردد؛ وقتی به برجام 
نگاه می کنیم با این حقیقت روبه رو می شـــویم که شورای 

امنیت ســـازمان ملل طی قطعنامه ای آن را به رســـمیت 
شناخته اســـت و آن متعلق به کل جامعه جهانی و هنوز 
هم پابرجا است. با خارج شدن از برجام ایاالت متحده از 
توافق مستقیما تخطی نکرده است. درواقع آمریکا این کار 
را به صورت غیرمستقیم انجام می دهد و بنابراین همان طور 
که ترامپ اعالم کرد ما انتظار داریم که تحریم های جدید 
علیه ایران وضع شـــود. این عملکرد آمریکا درواقع برپایه 
تصور غلطی اســـت که در رابطه با عـــدم اجرای صحیح 
توافق از سوی تهران دارد. بر این اساس آمریکا به تنهایی 
عمال نمی توانـــد توافق را از بین ببرد و در این زمینه اروپا 
به تنها نگهبان و محافظ توافقنامه تبدیل شده است. سه 

کشور اروپایی نقش اساسی در مذاکره 1+5 ایفا کرده اند 
و بنابراین آنها در حال حاضر مســـئولیت متعهد ماندن به 
توافق را تا زمانی که توافقی وجود داشـــته باشد برعهده 
دارند. این مســـاله را خانم موگرینی در سخنان سه شنبه 

شب خود به وضوح مطرح کرد. 
نکته مهمـــی که در این رابطه وجود دارد این اســـت که 
چگونه می توان از قابل اجرا بودن توافق اطمینان حاصل 
و چگونـــه می توان آن را از عواقب غیرمســـتقیم تصمیم 
ترامپ، محافظت کرد. عالوه بر این، الزم است این مساله 
را خاطرنشان کنم که ایران بخش مهمی از این توافق و در 
حال حاضر توپ در زمین ایران اســـت. در این رابطه ما با 
واکنش های رهبر معظم ایران و دیگر اشخاص و چهره های 
کلیدی ایران مواجه هستیم که می گویند آنها ارزیابی خود 
را از آنچه تعبیر به »خروج از برجام« می شود خواهند داشت 
و برای اینکه ایران در این توافق باقی بماند باید به بررسی 
مزایای توافق بپردازد و  انگیزه های الزم را برای متعهد ماندن 

به این توافق داشته باشد. 
این در واقع فرصتی برای تجدید قوا کردن و سازماندهی 
مجدد است. تصمیم ترامپ حساب و کتاب ایران و همکاران 

اروپایی آن را دچار تغییر کرده است. 

تحتشـــرایطفعلیچهسرنوشـــتیرابرایبرجاممتصور
هســـتید؟آیااتحادیهاروپاییعزموارادهکافیبرایادامه

دادنتوافقهستهایبدونحضورآمریکارادارد؟
مـــن فکر می کنم بخشـــی از این ارزیابی به این مســـاله 
اختصاص خواهد یافت که طرفین توافق به ویژه اروپایی ها 
چگونه قادر به تضمین ادامه توافق خواهند بود و اروپایی ها 
چگونه خواهند توانســـت ترتیباتی اتخـــاذ کنند تا برای 
ایرانی ها  انگیزه ای بـــرای متعهد ماندن به توافق و ادامه 
دادن آن و پایبند ماندن به روح توافق و مقررات و قوانین 
آن ایجاد شود. برای ارائه یک پاسخ کامل تر از یک طرف باید 
منتظر تحریم های جدید آمریکا علیه اشخاص و موسسات 
ایرانی باشیم - که درواقع پیش از این هم هرگز لغو نشده 
بودنـــد- و از طرف دیگر اقدامات متقابل اروپایی ها را طی 
روزها و هفته های آتی ببینیم. در حال حاضر یک مســـاله 
بســـیار مهم در این رابطه وجـــود دارد و آن میزان اعتبار 

گروه های مختلف اســـت و اینکه از نظر ایران آنها توانایی 
پاسخ دادن و برآورده ساختن خواسته های ایران را خواهند 
داشت یا نه.  واضح است که در حال حاضر آمریکا تصمیم 
گرفته است که این خواسته ها را برآورده نکند و مسئولیت 
برآورده ساختن خواسته های ایران به عهده اروپا خواهد بود 
تا نشان دهد تا چه حدی آمادگی فراهم کردن خواسته های 
ایران را دارد و می تواند ایران را متقاعد سازد که همچنان 

به توافق متعهد بماند. 

واکنشهایطرفایرانیرادرقبالبدعهدیرئیسجمهور
آمریکادرقبالبرجامچگونهارزیابیمیکنید؟چهسرنوشتی
برایتوافقهســـتهایایرانمتصوریدوازنظرشماواکنش
ایرانبهمواضعترامپدرقبالبرجامچگونهخواهدبود؟

من ناامیـــدی و ناراحتی دولت ایـــران  و همچنین مردم 
این کشـــور را درک می کنم چراکه بسیار دشوار است که 
بعد از دوســـال از زمان رسیدن به توافق یکی از مهم ترین 
اعضـــای این توافق به طور یک جانبه از آن خارج  شـــود. 
هم زمان احساســـات و ادراک ایرانی هـــا از میزان اعتبار 
طرف های اروپایی و مصمم بودن آنها به اجرای برجام برای 
اتخاذ تصمیم نهایی ماندن یا نماندن در توافق با اهمیت 
اســـت که امیدوارم طرف ایران و رهبری آن قبل از هرگونه 
تصمیم گیری، واقعیت ها و پتانســـیل واقعی اروپا را مورد 

بررسی قرار دهند. 
اکنون مســـاله مهم این است که ایران و اروپا در کنار هم 
و با همکاری یکدیگر به ارزیابی تغییرات و وضعیت فعلی 
بپردازند و تمام تالش شـــان را برای خارج شـــدن از این 
بن بست بی رحمانه ای که به وجود آمده است به کار ببندند 

و توافق را با اجرایی کردن آن نجات دهند. 
بـــا توجه به واکنش هایی که در حال حاضر می بینم، فکر 
می کنـــم که اقدامات بنیادی توســـط اتحادیه اروپا برای 
محافظت از منافع کشـــورهای اروپایـــی به عنوان مثال 
سرمایه گذاری های اروپا در ایران که ممکن است با تجدید 
تحریم های آمریکا به  خطر بیفتد، صورت خواهد گرفت. 

ما باید برای مشاهده اقداماتی که برای محافظت از توافق 
برجام و به منظور تقویت اعتماد و اعتبار اروپا در این رابطه 
اتخاذ خواهد شـــد مدتی منتظر بمانیم. من فکر می کنم 
این اتفـــاق به دلیل عالقه اروپا به حل و فصل منازعات از 
طریق توافق و رایزنی محقق خواهد شد. برای بازگشت به 
نقطه ای که از آن شروع کردیم اروپا باید راهی برای اصالح 

روابطش با ایاالت متحده پیدا کند. 

بهفرضاینکهترامپازمتحداناروپاییخودبخواهدآنهاهم
موضعمشابهیدرقبالبرجاماتخاذکنندیاآنهارابرایاین
کارتحتفشارقراردهد،واکنشآنهادراینصورتچگونه
خواهدبود؟ســـفرسراناروپاییبهواشنگتنرادرراستای

حفظبرجامارزیابیمیکنیدیاعلیهبرجام؟
من فکـــر می کنم در ایـــن صورت و در دیگر شـــرایط، 
اروپایی ها برای حفظ موقعیت یکپارچه اروپا به ترامپ »نه« 
خواهند گفت. در واقع، روند بازدید های رهبران اروپایی 
از واشـــنگتن، لزوما مناسب نبود و این تصور را به ذهن 
متبادر می کرد که اروپا می خواهد پشت هر تصمیمی که 
ترامپ می گیرد بایستد و از آن حمایت کند. امروز نوبت 
اروپائیان است که به وضوح بگویند آنها با موضع ایاالت 
متحده در مورد برجام موافق نیستند و به منظور تحکیم 
دوباره موقعیت مشترکشان از توافق حمایت کنند. این 
فقط یک آرزو نیست اما این خواسته را به وضوح می توان 
از میان کلمات و ســـخنان رهبران مختلف اروپایی دید 
و شـــنید. ســـرانجام، موضوع توافق فقط مساله ایاالت 
متحده-اتحادیه اروپا و ایران نیست بلکه مربوط به تمام 
جهان و کل جامعه بین الملل اســـت. اگر شما نگاهی به 
کشورهایی که انتظار می رود بیشتر از تجدید تحریم های 
آمریکا رنج ببرند بیندازید، متوجه می شـــوید که آنها در 
آســـیا)چین و هند در درجه اول( واقع شده اند؛ پس به 
نفع آنها خواهد بود برای حفظ برجام هر کاری – از جمله 
ســـرمایه گذاری و تجارت انرژی با ایران- می توانند و الزم 

است انجام دهند. 

  گزارش

اسرائیل از حمله به ســـوریه دست بر نمی دارد، 
برای چندمین بار طی چند ماه اخیر، موشک های 
اسرائیلی بخش هایی از سوریه را هدف گرفتند؛ 
تحلیلگران می گویند که اســـرائیل می خواهد مانع از آن شود که ایران 
جایگاهش در جبهه شـــمالی این رژیم را تثبیت و تحکیم کند. موسسه 
مطالعات امنیت ملی اسرائیل می نویسد: مهم ترین چالش برای سیاست 
اسرائیل این است که چگونه اهدافش را در برابر ایران محقق کند و اسرائیل 
باید متوجه باشد که حکومت اسد، کمترین ضرر را برای آن به دنبال دارد 
و همچنین باید در تالش باشد بین ایران و حکومت اسد و بین روسیه و 
ایران جدایی بیندازد. به گزارش این اندیشـــکده صهیونیستی، هدف از 
اقدامات نظامی که اســـرائیل انجام می دهد، تضعیف موقعیت ایران در 
ســـوریه و کندتر کردن روند تحکیم جایگاهش در این کشور است.این 
موسسه که درگیری جنگ را به ضرر منطقه و رژیم صهیونیستی می داند 
بر ضرورت میانجی گری روســـیه تاکید دارد؛ شـــاید از همین روست که 
نتانیاهو هم اخیرا ســـفری به مسکو داشته و در کنار پوتین به تماشای 

مراسم های نظامی نشسته است. 

  اسرائیل دست به دامان روس ها
تحلیلگران موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل می نویسند: درگیری 
بین اســـرائیل و ایران، اهمیت و ارزش روسیه به دلیل توانایی اش برای 
مذاکره با دو طرف و جلوگیری از تشدید رویارویی و تبدیل آن به جنگ 
تمام عیـــار افزایش می یابد. با توجه به نقش محوری روســـیه در مهار 
طرفیـــن، تعیین قواعد بازی و توانایی اش بـــرای حفاظت از حکومت 
اســـد و تجهیز آن با سیســـتم های پدافند هوایی پیشرفته، اصطکاک 
و تنش کنترل شـــده بدون درگیری گسترده برای روسیه مفید است. 
گرچه روســـیه برای مبارزه زمینی همچنان به ایران نیاز دارد، اما منافع 
روســـیه و ایران در آینده به دلیل تالش برای نفوذ بیشـــتر در سوریه و 
ماهیت راه حل سیاسی آتی در این کشور مغایر و متضاد خواهد شد. به 
باور پژوهشگران این اتاق فکر صهیونیستی، آمریکا به احتمال زیاد از 
سیاست فعلی اش کناره گیری نخواهد کرد؛ واشنگتن طبق این سیاست 
از طریق سرمایه گذاری حداقل منابع مورد نیاز و بدون درگیر شدن در 
جنگ نظامـــی دیگر در خاورمیانه در این صحنه هم حضور دارد و هم 
غایب است. آمریکا اعالم کرده است که به دنبال خروج ایران از سوریه و 
محدود کردن نفوذ این کشور است. با این حال، در عمل از دید آمریکا 

بهتر اســـت روسیه اوضاع سوریه را مدیریت کند و هیچ میلی به شرکت 
در درگیری نظامی گسترده با ایران ندارد، زیرا این درگیری برای هدف 
اصلی آمریکا که لغو یا اصالح توافق هسته ای و کاهش مداخله نظامی 

ایران در مناطق مشکل ساز ند، مخرب است. 

  اسرائیل در این جنگ تنها می ماند
این اندیشـــکده که مسئوالن آن در سرویس های اطالعاتی نظامی رژیم 
صهیونیستی فعال بوده اند، می نویسد: دولت ترامپ به اسرائیل آزادی 
عمـــل خواهـــد داد، به این دلیل که این امر آمریکا را از شـــرکت در یک 
مداخله نظامی در مقیاس بزرگ باز می دارد. همانند کشـــورهای عرب، 
دو قدرت بزرگ یعنی آمریکا و روســـیه مایل نیســـتند با استفاده از زور و 
دیگر عناصر قدرت، ایران و نیروهای نیابتی اش را از سوریه بیرون کنند. 
اگر اســـرائیل بر درگیری با ایران و گروه های تحت حمایت این کشـــور و 
همچنین حمله به نیروهای بشار اسد در سوریه پافشاری کند به عنوان 
دشـــمن تهدید کننده اقدامات روسیه در سوریه شناخته می شود و در 
نتیجه احتمال درگیری مســـتقیم میان نیروهای اسرائیلی از یک سو و 
نیروی هوایی روسیه و دفاع هوایی سوریه از سوی دیگر افزایش می یابد. 

  اسرائیل باید اسد را حفظ کند
به باور تحلیلگران صهیونیستی، احتماال وضعیت هرج و مرج در سوریه 
برای مدت زمان طوالنی ادامه  خواهد داشت. همچنین احتماال هیچ 
یـــک از بازیگران مایل یا قادر نخواهند بود برای تثبیت حضور خود در 
ســـوریه کاری از پیش ببرند. مشخص نیست اسرائیل منافع خود را در 
ســـوریه چگونه تعیین کرده است. اما با توجه به جنبه فکری اسرائیل 
می توان گفت که از نظر تل آویو، جایگزین های رژیم اسد دوام کمتری 
نسبت به خود رژیم اسد دارند. موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل 
در انتها می نویســـد: اســـرائیل باید بفهمد تا آنجایی که به آن مربوط 
اســـت، رژیم اســـد کمترین ضرر را برای او دارد. همچنین اسرائیل در 
حال حاضر در شرایط جنگ داخلی و نیابتی باید میان محور روسیه و 
ایران و البته محور اســـد و ایران اختالف بیندازد. ایران به طور مستقل 
با استفاده از هزینه منافع روسیه و رژیم اسد، در خاک سوریه در حال 
فعالیت اســـت. در این شرایط به رسمیت شناختن رژیم اسد می تواند 
کمک کننده باشـــد اما به شرطی که به بیرون راندن نیروهای ایرانی از 

خاک سوریه منجر شود. 
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بهدختراندرمحیطدانشـــگاهکاهشیابد.شیلیدرروزهایاخیریکیاز
بزرگترینتظاهراتهایدانشجوییراشاهداست.دانشجویاننسبتبه
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اندیشکدهصهیونیستیبهنتانیاهوهشدارداد

اشتباه محاسباتی تل آویو در حمله نظامی به سوریه

 روایت تصویر

مصاحبه»فرهیختگان«با»سیلویاکلمبو«رئیسبرنامهمدیترانهوخاورمیانهدرموسسهروابطبینالمللایتالیا

تصمیم ترامپ باعث ایجاد شکاف فراآتالنتیکی با اروپا شد

توافق جامع و نهایی هســـته ای 

وین با عنوان شـــناخته شـــده 

و رســـمی برنامه جامـــع اقدام 

مشـــترک یا برجام در راســـتای توافق جامع بر سرتفاهم هسته ای 

لـــوزان روز سه شـــنبه 23 تیـــر 1394 برابـــر بـــا 14 ژوئیه 2015 

در اتریش بیـــن ایران و گروه 1+5 شـــامل چیـــن،  آمریکا، آلمان 

، فرانســـه، روســـیه و انگلیس منعقد شـــد. امروز اما سرنوشت 

برجام کـــه یکی از پیچیده ترین توافق هـــای بین المللی و حاصل 

ســـال ها و ماه ها تاش جامعه جهانی بود با اعـــام خروج آمریکا 

از توافق توســـط ترامپ، در حال حاضر به مویی بســـته اســـت. 

اروپـــا نقش مویـــی را بازی می کند که حضـــورش می تواند ایران 

را - حتـــی باوجود اینکـــه آمریکا از توافق خارج شـــده- همچنان 

بـــه برجام امیدوار نـــگاه دارد. »فرهیختگان« در رابطه با تصمیم 

ترامـــپ مبنی بر خارج کـــردن آمریکا از برجـــام و نقش اروپا در 

اعتمادســـازی و امیدوار نگه داشـــتن ایران به ادامه تعهد نسبت 

 Silvia-Colombo ( »به توافق برجام با خانم »ســـیلویا کلمبـــو

( رئیس برنامـــه مدیترانه و خاورمیانه موسســـه روابط بین الملل 

ایتالیـــا گفت وگو کرده اســـت که در ذیـــل می خوانید:

کـشمکـش

مصطفی افضل زاده
روزنامه نگار

زهرا توحیدیان
روزنامه نگار


