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گروه سیاسی :عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر
ام��ور خارجه که این روزها ن��ام فامیلی او به خاطر
دس��تگیری برادرزادهاش به عنوان یکی از متهمان
دانهدرش��ت بح��ران ارزی اخیر روی زبانهاس��ت؛
سهش��نبه ش��ب در برنامه رودررو از شبکه چهارم
تلویزی��ون گفت دولت روحانی ب��ه اروپاییها گفته
اس��ت تا  13آبانماه امس��ال باید س��ازوکار عملی
تضمینهای الزم ب��رای همکاری اقتصادی با ایران
در راس��تای متقاعد شدن تهران به ادامه حضور در
برجام را ارائه دهد.
عراقچ��ی در این برنامه درباره ارائه تضمینهای
اجرای��ی اروپا به ایران گفت :اروپا و آمریکا دو متحد
اس��تراتژیک و قدیمی هستند و تعامالت اقتصادی
بس��یاری دارند و  50میلیون شغل در اروپا وابسته
به همکاری اقتصادی با آمریکاست .اینگونه نیست
که اروپاییها اینها را به آسانی در معرض خطر قرار
دهند ،من از اروپاییها دفاع نمیکنم؛ کار آنها سخت
است ولی تا آبانماه باید به نتیجه برسند و اگر این
سازوکارها را عملیاتی نکنند ،ماندن در برجام برای
ما فایدهای ندارد .وی گفت :ما به اروپاییها روش��ن
گفتهایم اگر منافع اصلی ما در برجام؛ بحث فروش
نفت و بازگشت پول نفت و پرداختها و دریافتها
(مسائل بانکی) عملیاتی نش��ود ،برای ما ماندن در
برجام هیچ فایده دیگری نخواهد داشت .آنها تا 13
آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایدهای ندارد
که بخواهند [کاری] انجام دهند.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط کشور
قبل و بعد از تحریمها گفت :قبل از برجام و به خاطر
تحریمهای آمریکا ،فروش نفت ما زیر یک میلیون
بشکه در روز بود که بعد از برجام به حدود  2/5تا 3
میلیون بشکه رسید[ .اما] برخی کشورها دچار تردید
شدهاند و س��فارشهای آتی را کاهش میدهند .تا
زمانی که بتوانیم نفت خود را بفروش��یم ،ماندن در
برجام برای ما منافع خواهد داشت و حتی اگر بعد از
 13آبان هم که تحریمهای آمریکا رسما برمیگردد،
قادر باشیم نفت خود را بفروشیم ،ممکن است ادامه
کار با برجام را مدنظر قرار دهیم.
به گزارش «وط��ن امروز» ،این اظهارات عجیب
معاون وزیر امور خارجه در حالی اس��ت که پیش از
این بارها کارشناس��ان درباره حربه و تله اروپا برای
به تاخیر انداختن ارائه سازوکارهای اجرایی تضمین
تا  13آبانماه ،یعنی زمان اعمال تحریمهای بانکی
و نفت��ی آمریکا علیه ایران هش��دار داده بودند .این
هش��دارها  15تیرماه با اظه��ارات ژان ایو لودریان،
وزیر خارجه فرانسه افزایش یافت .لودریان در اینباره
اظهار داشت :احتمال کمی وجود دارد که کشورهای
اروپایی بتوانند پیش از ماه نوامبر (آبانماه) یک بسته
اقتصادی را به ای��ران ارائه دهند که بتواند برجام را

وطن امروز

«وطن امروز» از اظهارات عجیب عباس عراقچی و تعیین ضرب االجل  13آبان
برای تضمینهای اروپا گزارش میدهد

هستهای را خوارنکنید!

حفظ کند.
پ��س از این اظهارات لودریان نیز کارشناس��ان
داخلی تصریح کردن��د ایران باید این تعیین زمانی
تا اعمال تحریمهای آمری��کا را تغییر دهد ،چراکه
موکول کردن دریافت تضمینهای اروپاییها به 13
آبان یعنی زمانی که تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا
علیه ایران رسما اعمال میشود؛ در واقع قرار دادن
ایران در موضع ضعف ،خالی کردن دس��ت ایران از
کارت واکنش بموقع و همینطور قرار دادن اروپا در
موضع اعمال فشار بیشتر به ایران و گرفتن امتیازات
غیرهستهای و دادن برخی مطالبات حداقلی است.
بنابراین کارشناسان معتقدند موکول کردن دریافت
تضمینهای اروپا به ایران به  13آبان ،زمینه را برای
تحمیل مطالبات فراهستهای به ایران فراهم خواهد
کرد.
اما از س��وی دیگر نکته خطرناکتر در اظهارات
عراقچی آنجاست که او گفته است حتی در صورتی
که پس از  13آبان و بازگش��ت تحریمهای آمریکا،
بتوانیم نفت بفروش��یم ،ایران همچن��ان در برجام
حضور خواهد داش��ت .این به معنای آن اس��ت که
وزارت ام��ور خارجه دولت حس��ن روحانی ،حضور
در برجام را به سطح نازل فروش محدود نفت ایران
مشروط کرده اس��ت! به عبارتی بر اساس اظهارات
عراقچی ،دولت روحان��ی میگوید حتی اگر بتواند
مقداری نفت بفروشد؛ باز هم در برجام خواهد ماند!
این سیر تنزل دولت روحانی درباره میزان پایبندی
طرف مقابل به مفاد برجام حیرتآور اس��ت .دولتی
که برنامه هس��تهای ای��ران را تقریبا تعطیل کرد تا

تحریمها علیه ایران را لغو کند ،حاال حاضر اس��ت
برنامه هس��تهای ایران را همچنان تعطیل نگه دارد
به شرط آنکه بتواند مقداری نفت بفروشد .این رفتار
از سوی دیگر تحقیر دانش و صنعت هستهای ایران
نیز تلقی میشود .آن هم دانش و توانی که حاصل
سالها مجاهدات دانشمندان هستهای ایران است و
 4دانشمند هستهای نیز در حراست از آن به شهادت
رسیدهاند.
ب��ا این حال آی��ا با این موض��ع عراقچی که در
واقع فاشکننده موضع دولت روحانی در مذاکره با
اروپاست؛ میتوان امیدی به ارائه تضمینهای محکم
از س��وی اروپا و ارائه راهکارهای عملیاتی پایبندی
اروپا به مفاد برجام داشت؟
به نظر میرسد چشمانداز مذاکرات دولت روحانی
با اروپاییها را میتوان از هماکنون پیشبینی کرد،
چراکه ای��ن رفتار دولت روحانی در مفتفروش��ی
صنعت و دانش هستهای این برآورد را در واشنگتن
ایجاد خواهد کرد ک��ه ایران برای دریافت امتیازات
کوچ��ک حاضر ب��ه اعطای امتیازات بس��یار بزرگ
خواهد ب��ود ،از همین رو این برآورد میتواند منجر
به تداوم فشار از سوی کاخ سفید علیه ایران باشد.
■■آقایشصتچی!

اما اظهارات عباس عراقچی درباره میزان زمانی
ک��ه اروپا برای ارائ��ه راهکارهای عملیاتی تجارت با
ایران وقت دارد نیز قابل تامل است .او در حالی 13
آبان را زمان نهایی اروپا برای ارائه تضمینهای الزم
دانسته که  23اردیبهشتماه امسال در کمیسیون
امنیت ملی گفته بود اروپا ب��رای این اقدام فقط 2

ماه وقت دارد.
بر اس��اس این گ��زارش« ،سیدحس��ین نقوی
حسینی»  23اردیبهشت امسال در گفتوگو با ایرنا،
در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :با حضور
عراقچی ،کمیس��یون امنیت وارد بررس��ی موضوع
برجام و آینده آن شد .سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
تشریح این موضوع اظهار داشت :عراقچی بیان کرد
که توس��ل به کنگره و اروپاییها هم نتیجه نداد و
باالخره ترامپ اقدام به خروج کرد؛ خروج از برجام،
خروج از  NPTو اس��تفاده از مکانیزم کمیس��یون
مشترک ،راهحلهای پیش روی ایران بود .در طول
مذاکرات با اروپاییها بارها گفته شده بود که آیا اروپا

میتواند منافع ایران در قبال خروج آمریکا از برجام
را تأمین کند؟ راهحل س��وم ما اس��تفاده از فرصت
داخل برجام بود ،بنابراین ظریف درخواست تشکیل
کمیسیون مش��ترک را کرد و این کمیسیون باید
بدون حضور آمریکا تشکیل شود .نقویحسینی ادامه
داد :عراقچ��ی گفت که این فرصت  45روز تا  2ماه
طول خواهد کش��ید که طی این مدت یا اروپاییها
تضمینهای الزم جهت تأمین منافع ایران و جبران
خس��ارات خروج آمریکا علیه ایران را خواهند داد یا
قادر به این اقدام نخواهند بود .اگر اروپاییها تضمین
ندادند تصمیمگیری نسبت به آینده به عهده مقامات
ارشد نظام است .به همین جهت مذاکرات با چین،
روسیه و  3کشور اروپاییها با سفر ظریف شروع شد.
پیش از این نیز حسن روحانی  18اردیبهشتماه

سادهلوحی !
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یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام برای دریافت
تضمینهای اروپا ،یک مهلت «چند هفتهای» تعیین
ک��رده بود .روحانی در اینباره گفت« :من به وزارت
امور خارجه دس��تور دادم ظرف چند هفته آینده با
مذاکرات با کشورهای اروپایی و  2کشور بزرگ دیگر
یعنی روسیه و چین رایزنیها ،هماهنگیهای الزم و
مذاکرات الزم را انجام دهند .اگر در پایان این مهلت
و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری
 5کشور میتوانیم همه آنچه در برجام خواست ملت
ایران بوده به دست آوریم بهرغم میل آمریکا و رژیم
صهیونیستی و تالشهای آنها و حرفهای بینزاکت
امشب ترامپ ،برجام پایدار خواهد ماند و ما میتوانیم
ب��ه نفع صل��ح و امنیت منطقه و جه��ان قدمهای
خودم��ان را برداریم و اگر ببینیم منافع ما تضمین
نخواهد شد بزودی من با مردم ایران صحبت خواهم
ک��رد و تصمیمات نظام را در آن ش��رایط به اطالع
مردم میرسانم».
البته پیش از این ،اواس��ط تیرماه اروپاییها یک
بس��ته کلی به ایران ارائه کرده بودند ولی این صرفا
مربوط به یکس��ری کلیات بود و در واقع آنچه ایران
با عنوان تضمینها مطالبه کرده بود؛ در این بس��ته
ارائه نشده بود .از همین رو حسن روحانی در تماس
تلفنی با امانوئل مکرون و آنگال مرکل با انتقاد از این
بسته و محتوای آن گفته بود آنچه ایران میخواست
در این بسته ارائه نشده بود .روحانی همچنین این
بسته را مایوسکننده خوانده بود.
به عبارتی از زمان خ��روج آمریکا از برجام ،هیچ
ک��دام از ضرباالجلهای دول��ت روحانی به اروپا به
نتیجه نرس��یده و متاس��فانه رفتار دولت روحانی در
مقرر کردن زمان جدید موجب انفعال ایران در پای
میز مذاکره با اروپاییها ش��ده است .نهتنها مهلت 2
هفتهای روحانی برای دریافت تضمینها محقق نشد
بلکه مهلت  2ماهه وزارت امور خارجه نیز اکنون به
درخواست برای خرید مقداری نفت تغییر یافته است!

