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فارس  -روزنامه «االخبار » لبنان ،خبر داد که «مهرداد فرهمند» خبرنگار منطقهای شبکه «بی.بی.سی فارسی» به دستور اداره کل امنیت عمومی لبنان ،از این کشور اخراج
شده است .االخبار نوشت :علت این امر ورودش به فلسطین اشغالی و ضبط ویدئویی با سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی است که در این فیلم مقام صهیونیست اظهارات
ضد ایرانی بیان می کند .به نوشته این روزنامه لبنانی ،مهرداد فرهمند 12 ،سال بود که در بیروت اقامت داشت.

خبرنگار «بی بی سی فارسی»
از لبنان اخراج شد

در بازخوانی فراز و نشیب های روند طراحی و ساخت راکتور مدرن شده آب سنگین اراک صورت گرفت

جزئیات 2سناریوی احتمالی ایراندرباره راکتوراراک
هادی محمــدی – یکــی از بندهــای فنــی توافق
هسته ای ،مدرن ســازی راکتور آب سنگین اراک
بعد از بتن ریزی در منافذ سوخت کالندریای قلب
ســابق آن بوده اســت .راکتوری که در ســال های
گذشــته ،ایران طراحی و ســاخت آن را به مراحل
نهایی رســانده اســت و می توانست با اســتفاده از
توان آب سنگین برخی از ایزوتوپ های صنعتی را
برای کشور تولید کند اما این راکتور با تولید حدود
 10کیلوگرم پلوتونیوم که براســاس ادعای غربی
ها ماده اولیه ســاخت حداقل  2بمب پلوتونیومی
اســت به یکی از نگرانی های ادعایی طرف مقابل
در مذاکــرات هســته ای بــدل شــده بود .ایــران و
 5+1در قالب توافق ژنــو در آذر92به این تصمیم
رســیدند که در برابر برخی امتیــازات ،ادامه روند
ساخت راکتور اراک متوقف شود و سرانجام نیز در
 23تیر سال  94با نهایی شدن برنامه جامع اقدام
مشترک(برجام) و طبق مواد  2تا  13پیوست یک
برجام قرار بود ضمن بتن ریزی در منافذ ســوخت
کالندریــای قلــب راکتــور و در واقــع نابــود کردن
آن ،کار ســاخت راکتور مــدرن اراک با مشــارکت
کشورهای  5+1آغاز شــود .طبق برنامه اولیه این
راکتور جدید با ســوخت کمتر و غنای پایین تر می
توانست ایزوتوپ های بیشتر و متنوع تری را برای
ما تولید کند همچنین برای پایان دادن به نگرانی
های موهوم طرف مقابل مبنی براحتمال ساخت
بمب پلوتونیومی از ســوی ایــران ،راکتور جدید به
شکلی طراحی می شــد که ضمن حفظ هویت آب
ســنگین خود ،کمتر از یک کیلو پلوتونیوم در سال
تولید کند .ایــن توافق در همان زمــان با انتقادات
زیادی مواجه و حتی بتن ریزی در قلب راکتور مورد
اســتهزا قرار گرفت به گونــه ای که بــا واکنش تند
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روبه رو شد.
▪اشاره قطعنامه  2231به راکتور اراک

یک روز پس از نهایی شدن برجام در وین ،نیویورک
نیز شــاهد نشســت مهمــی بــود و کشــورهای عضو
شورایامنیتبهاتفاققطعنامه 2231رادرحمایت
و تایید برجام به تصویب رســاندند در بخش معافیت
ها و در بند  21این قطعنامه تصریح شده است که در
اقدام وفق ماده  41منشــور ملل متحد ،تصمیم می
گیرد تدابیر اعمال شــده در قطعنامه های گذشــته
در برخی حــوزه ها اعمال نشــود از جمله براســاس
متن قطعنامه « 2231مدرنیزه کردن راکتور اراک
براســاس طرح مفهومی اولیه مورد توافق و متعاقبا
براســاس طراحی نهایی مورد توافق ایــن راکتور؛ و
به این صورت مدرن سازی راکتور اراک با استثنایی
روبه رو شد تا در صورت برهم خوردن برجام از سوی
ایران نیز این پروژه کار خود را انجام دهد».

▪شرط رهبر انقالب دربــاره راکتور اراک چه
بود؟

در فاصله  23تیر  94تا مهر همان سال که مصوبه
اجــرای برجــام در مجلس نهــم به تصویب رســید
انتقــادات درباره نحــوه اجــرای برجــام و ازجمله
اتفاقاتــی که بــرای راکتــور آب ســنگین اراک می
افتاد باال گرفتــه بود تا این که رهبــر معظم انقالب
در نامه ای تاریخی در آخرین روز مهر همان ســال
فصــل الخطابی بر همه حــرف و حدیث ها شــدند
و شــروط  9گانه ایشــان به اطــاع عموم رســید از
جمله ،رهبر انقالب در بند ســوم ،اجرای دو اقدام
عملی جمهوری اســامی را منوط به پایان پرونده
موضوعات حال و گذشــته ( )PMDدانســتند و در
بند چهارم در توضیح یکی از ایــن دو اقدام عملی،
تصریح کردنــد« :اقدام در مورد نوســازی کارخانه
اراک با حفظ هو ّیت ســنگین آن ،تنهــا در صورتی
آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره
طرح جایگزیــن و تضمیــن کافی برای اجــرای آن
منعقد شده باشد».
▪امضای  7وزیــر خارجه پای سند بازطراحی
اراک

متعاقب این شــرط رهبر انقالب و چنــد روز پس از
اعالم آژانــس در آذر  94مبنــی بر این کــه پرونده
 PMDبرای همیشــه بســته شــده ،خبر رسید که
ســند رســمی بازطراحی راکتور اراک نیز به امضا
رســیده اســت .ســند مهمی که بــه گفتــه اعضای
تیم مذاکــره کننده و مقامات ارشــد ســازمان می
توانســت همان قــرارداد قطعــی و مطمئن مدنظر
رهبر انقالب باشــد .ســندی که امضــای فیزیکی
 7وزیر خارجــه ایران ،آمریــکا ،انگلیس ،روســیه،
چین ،فرانســه و آلمان را پای خود دارد .بر اساس
سند رســمی بازطراحی راکتور اراک ،کشورهای
 5+1و اتحادیــه اروپــا تعهــد سیاســی دادهاند که
راکتور اراک را بازســازی و طبق برجام راهاندازی
کنند .امضای این سند توســط وزیران خارجه این
کشــورها اطمینان سیاســی باالیی را بــه ضمانت
الزم درباره محقق شدن آن ایجاد میکند .در این
ســند ،ایران به عنوان مالک و مدیر پــروژه معرفی
شــده که «مســئولیت ارائه برنامه زمانبندی شده
و اجرای کلی پروژه مدرنســازی اراک را بر عهده
دارد ».همچنین براســاس تصریح این سند 5+1
«پــروژه مدرنســازی اراک را متعاقب مشــورت با
ایران مورد حمایت قرار می دهد و چین در طراحی
و ســاخت راکتــور مدرن شــده مشــارکت میکند
کــه مشــتمل بــر حوزههایــی همچون مهندســی
طراحی راکتور ،خدمات فناوری مهندسی ،تأمین
تجهیزات و ساخت ســوخت برای بارگذاری اولیه

هســت ه مرکزی ،بر مبنای ترتیبات تجاری ،خواهد
بود .چین رئیس مشترک گروه کاری  5+1است».
براین اساس آمریکا نیز «پشتیبانی فنی و بازنگری
در طراحــی راکتور مدرن شــده ،همراه بــا تحلیل
طراحــی ســوخت و اســتانداردهای ایمنی جهت
تضمین سازگاری با شــرایط و مشخصات کلیدی
راکتور مدرن شده را »،به گونهای که در برجام درج
شده ،ارائه خواهد کرد .در این سند برای فرانسه،
انگلیس ،آلمان ،روســیه و نماینده عالــی اتحادیه
اروپایی نیز وظایفی تعیین شده است .نکته مهم در
این ســند موضوع اختالفات احتمالی است که در
بند هفتم به آن اشاره شده و می نویسد « :اختالفات
و نگرانیها در خصوص اجرای این سند رسمی ،از
جمله ادعاهای مربوط به اجرا نشدن یا تأخیرهای
بیمورد توســط هــر یــک از طرفیــن در ارتبــاط با
تعهداتشــان را میتوان بــرای بحث و حــل و فصل
مطابق با برجام به کمیسیون مشترک ارجاع داد».
ســپس برای شــروع اجرای برجام ،ایــران به تعهد
خود در خصوص اراک عمل کرد و تــا قبل از تاریخ
 26دی  96با خارج کردن کالندریا از قلب راکتور
قدیمی و بتن ریزی منافذ این کالندریا ،تعهد خود
در این خصوص را عملیاتی کرد.
▪اردیبهشت 96؛ امضای قرارداد بازطراحی
راکتور آب سنگین اراک

با اجرای برجام ،مدرن سازی راکتور اراک همواره
یکی از ســواالت خبرنگاران در این حــوزه بود و به
رغم فشــارهای رســانه ای کار تدوین قــراردادی
تجــاری میان ایــران و چین برای طراحــی راکتور
جدید که البته توسط طرف ایرانی انجام می شد و
طرف چینی تایید و بررسی الزم را برعهده داشت
بیش از یک سال به طول انجامید .به گفته صالحی
رئیس ســازمان انرژی اتمی مهم تریــن دلیل این
تاخیر توافــق نکــردن روی مبلغ این قــرارداد بود
و رســیدن به عــددی که هــم مطابــق میــل ایران
باشــد و هم رضایت طــرف چینی را کســب کند تا
اردیبهشت ســال  96به طول انجامید .سرانجام
در ویــن پایتخــت اتریــش اعالم شــد که قــرارداد
بازطراحــی راکتــور آب ســنگین اراک بــا حضور
طرفهای ایرانی و چینی امضا شده است .به گفته
رئیس ســازمان انرژی اتمی ،قــرارداد بازطراحی
راکتور اراک حدود  200صفحه و جزئیات بسیار
فراوانــی دارد و ابعــاد مختلــف ایــن همــکاری را
پوشــش میدهد و براین اســاس ایران مسئولیت
طراحی راکتور اراک و طراحــی تجهیزات مرتبط
را برعهده داشــته و در نهایت طراحی های مذکور
از سوی دو کشور آمریکا و چین ،ارزیابی علمی می
شود .بر اســاس این قرارداد طرف چینی طراحی
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نگران این راکتور که اولین راکتور ایرانی در کشور
خواهد بود هســتیم چراکه ترامپ با اعالم خروج
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم های ثانویه این
کشــورعمال زنگ خطر بزرگــی را علیــه برجام به
صدا درآورده اســت .در این میان سوال این است
که وضعیــت ادامه بازطراحی اراک چه می شــود
و ما چه عکس العملی می توانیم داشــته باشیم؟
اگرچه بر اســاس گفت و گوهای غیررســمی این
جمع بندی وجود دارد که چین همچنان به عنوان
اصلی ترین شریک ایران در ساخت راکتور جدید
در پروژه باقی می ماند و نشانه ای از تردید چینی
ها دیده نشــده اما از طرفی دیگر بــه دلیل این که
اصوال کار طراحی راکتور توســط ایرانی ها انجام
شــده و در این حوزه نیازی به طرف های خارجی
نداریــم به نظر می رســد مشــکل چندانــی به جز
تامین تجهیزات نداشته باشیم .با این حال یکی از
اولین اقدامات می تواند استفاده از سازوکار حل
و فصل مسائل در مواد  36و  37برجام و استفاده
از کمیسیون مشترک به شمار رود که در بند هفتم
از سند رسمی مدرن سازی اراک نیز تصریح شده
اســت.از ســوی دیگر این روزها مذاکــرات جدید
ایران و سه کشور اروپایی فرانسه ،آلمان و انگلیس
نیز جریــان دارد تا اروپایی ها بتواننــد با تعهداتی
که می دهند در مقابل عهد شکنی آمریکا ،برجام
را حفــظ و درواقــع ایــران را ترغیــب کننــد که در
برجام بمانــد .این که آیا در ایــن مذاکرات تکلیف
ساخت راکتور اراک نیز مشخص می شود یا خیر؟
ســوالی بود که از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
خارجه پرسیدم و او در جواب اظهار کرد :ما با همه
طرف های برجام در حال گفت و گو هســتیم و در
نهایت چیدمان خود را درباره همه نوع همکاری و
تعهداتی که داشتند از جمله ساخت راکتور جدید
دنبال می کنیم.
▪اگر ایران هم از برجام خارج شود ،سرنوشت
راکتور اراک چه خواهد شد؟

جدید راکتور اراک را که توسط متخصصان ایرانی
صورت گرفتــه ،از نظــر تطبیق با اســتانداردهای
ایمنی بینالمللی بازبینی و در نهایت صحهگذاری
میکنند.
▪پایان طراحی مفهومی و پایه؛ آغاز طراحی
تفضیلی

از آن زمان تا کنون که بیش از یک ســال می گذرد
خبرهای متفاوتی از این پروژه رســیده و بر اساس
ســخنان مقامــات مختلف ســازمان انــرژی اتمی
تاکنون عالوه بــر طراحی مفهومی و پایــه که تمام
شده ،طراحی تفضیلی در جریان است و به نظر می
رســد در آینده ای نه چندان دور وارد مرحله خرید
تجهیزات این راکتور مدرن خواهیم شد.

▪راکــتــور جدید چــه زمــانــی بــه بهره بــرداری
میرسد؟

مهنــدس پژمــان رحیمیــان معــاون تولیــد مواد
اولیه و ســوخت هســته ای ســازمان انرژی اتمی
و نماینده ارشــد ســازمان در مذاکرات هسته ای
فروردین ســال گذشــته در گفت و گو با خراسان
در پاســخ به این ســوال که آیا می توانیــد تاریخی
برای راه اندازی اراک یا حداقل تست سرد راکتور
بدهیــد؟ گفتــه بــود« :در مــورد راکتــور اراک ما
یک برنامه پنج ســاله از زمســتان  94داشتیم که
شــروعش با کندی هایی روبه رو بــود که در ادامه
جبران می کنیم امــا انتظار داریم ایــن راکتور در
ســال 1400به مرحله راه اندازی نهایی خودش
نزدیک شده باشد ».اما این روزها بیشتر از همیشه

احتمال دارد جمعه آینده که کمیســیون مشترک
برجام به درخواســت ایران و بدون آمریکا تشکیل
خواهد شد این موضوع نیز مطرح شود.با این حال
ممکن است همه تالش های این چند هفته برای
زنده نگه داشــتن مریضی به نام برجام ثمر ندهد و
ایران نیز بخواهد دســت از تعهدات برجامی خود
از جمله در راکتور اراک بکشد در این خصوص راه
بازگشت پذیری چیست؟ مهندس رحیمیان سال
گذشته در پاسخ به سوال ما درباره برخی تضمین
ها بابت ساخت راکتور آب سنگین جدید در اراک
گفته بود« :سازمان برای راکتور آب سنگین قبلی
سوخت ساخته بود و االن هم تمام قطعات و قرص
های اورانیوم طبیعی و مجتمعات ســوخت اراک
قبلی به عنوان ضمانت تکمیل راکتور جدیدIR20
دســت نخورده نگهــداری می شــود تا اگــر روزی
بدعهدی یا نقضــی از طرف مقابــل ببینیم زمانی
برای ســاخت ســوخت راکتور قبلی نیاز نباشــد و
زمان برگشــت پذیری مــا کاهش پیــدا کند» .وی
درباره این که اگر حتی مجبور شویم مجدد راکتور

قدیمی را بســازیم آیا این امکان وجــود دارد یا نه؟
اظهار کرده بود« :در اراک چــون موضوع به بحث
های ایمنی می رسد ممکن است دچار تعدیالتی
شویم .اگر بخواهیم راکتور قدیمی را بسازیم همان
زمان بندی را خواهد داشــت و مــی توانیم همان
قلب را بســازیم و نصــب کنیم همچنیــن از همان
سوخت های قبلی استفاده کنیم که زمانش قابل
گفتن نیســت .در مجموع بازگشــت پذیری ما در
یک زمان غیرقابل باور خواهد بود که  100درصد
از پنج ســال مــدرن ســازی راکتور زودتر اســت».
همچنین یک ماه قبــل نیز اصغر زارعان دســتیار
ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی به خراسان گفته
بود که حتی در صورت برهم خوردن برجام ادامه
ســاخت راکتورجدید بــه صرفه و معقول تر اســت
ضمن این که تا ســاخت این راکتور تنها ســه سال
فاصله داریم .وی در عین حال تاکید کرد ،اگر نظام
تصمیم بگیرد به همان راکتور قبلی برگردیم حدود
یک ســال و نیم زمان نیاز اســت تا برگشت پذیری
سریعی داشته باشیم.
▪ 2سناریوی احتمالی درباره راکتور اراک

با توجه به اظهارات مقامات ارشــد کشــورمان در
زمان مذاکرات هسته ای ،شرایط فعلی تا حدودی
دیده شــده و ســناریوهای مورد نیاز وجــود دارد.
این که تصمیــم نظــام در بدترین حالــت که برهم
خوردن برجام و کنار کشــیدن طــرف های مقابل
از پــروژه راکتــور اســت چه باشــد نیاز به گذشــت
زمان دارد امــا در جایــگاه تحلیل می تــوان گفت
از آن جا کــه قرارداد تجــاری با برخــی پیش بینی
های ضرر و زیان بوده پیگیری خسارت ها از چین
یکی از اقدامات اولیه اســت همچنین شکایت در
کمیســیون مشــترک که در زمــان برهــم خوردن
برجام محلی از اعراب ندارد تا آن موقع عملی است
اما در انتهای این شرایط دو اقدام محتمل خواهد
بــود:اول این کــه راکتــور جدید کــه ویژگــی ها و
قابلیت های بسیار و پلوتونیوم کمی دارد و مراحل
طراحی آن تقریبا تمام شــده را خودمان بســازیم
و تمــام کنیــم .ایــن گزینــه با توجــه بــه اطالعاتی
کــه خبرنگار خراســان کســب کرده عملی اســت
و متخصصــان داخلــی در ســازمان انــرژی اتمی
کامال ایــن آمادگــی را دارند تــا با توجه بــه این که
کار طراحــی نیز به صــورت بومی انجام شــده کار
ســاخت را انجام دهنــد اگرچه بــه ظاهــر این کار
حدود ســه ســال زمان نیاز دارد و ممکن است در
تامین تجهیزات با مشکل تحریم ها روبه رو شویم.
گزینه دوم که می تواند یک پاســخ صریح و نگران
کننده برای طــرف مقابل باشــد تصمیــم نظام به
ساخت دوباره راکتور سابق است که با وجود نقشه
ها و تجربیاتی که در گذشته کسب شده فرایندی
راحت تر است و می شود در کمتر از  1.5سال آن
را به پایان رســاند .راکتور قدیمی اگرچه نیازهای
زیادی را برای ما تامین نمی کند اما با توجه به این
که ســوخت اش را نیــز داریم و ســاالنه حدود 10
کیلو پلوتونیوم خطرنــاک تولید می کند می تواند
پیام های واضحی برای طرف مقابل داشته باشد.

در بررسی و تحلیل مواضع مقامات اروپایی در  2هفته اخیر صورت گرفت

با اشاره به تالش ها برای تجزیه ایران و فشارهای اقتصادی مطر ح شد:

واکاوی قدرت اجرایی «انسداد تحریم ها» و خط مشی اروپا درباره برجام

افشاگری اندیشکده آمریکاییازطرح امارات
و عربستان علیه ایران

 18اردیبهشــت بود که رئیــس جمهــور آمریکا با
اعالم خروج این کشــور از توافق هسته ای با ایران
گفت که تحریمهای رفعشده به موجب برجام علیه
ایران از سر گرفته خواهد شد .ساعاتی بعد وزارت
خزانهداری آمریکا در دستورالعملی تصریح کرد:
تحریمهای تعلیقشده علیه ایران به موجب برجام
پــس از دورههــای  90و  180روزه از ســر گرفتــه
خواهد شــد .تصمیم رئیس جمهور آمریکا البته با
مخالفت جامعه جهانی و حتی متحــدان اروپایی
این کشــور رو به رو شــد .رئیسجمهور کشورمان
نیز بعد از ســخنرانی رئیس جمهــور آمریکا تاکید
کرد :در صورتی که ایــران در هفتههــای آینده به
این نتیجه برســد که با همکاری پنج کشــور دیگر
میتواند بــه منافــع خــود در برجام دســت یابد،
اجرای این توافق هســتهای را ادامــه خواهد داد.
آقای روحانی تاکید کــرد :برای بقای برجام ،اروپا
بایــد تضمین بدهــد ایــران از منافع آن بهــره مند
میشــود .با اعالم تصمیــم آمریکا بــرای خروج از
برجام ،مقامات اروپایی بارهــا در موضعگیریها
و سخنرانیهای خود از تالش برای یافتن راه حل
حفظ برجام و حمایت از شرکتها و سرمایهگذاران
اروپایی در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران تاکید
کردند .براســاس گــزارش پایگاه اطالع رســانی
شــورای راهبــردی روابــط خارجــی ( )scfr.irاز
البهالی این موضعگیریها میتوان کنکاشی بر
ظرفیتها و خط مشی این دولتها داشت.
▪اروپا فعال از ضمانت نمیگوید

چهارشــنبه هفتــه گذشــته ،فدریــکا موگرینــی،
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا در برابر
دوربینهای خبــری گفــت :ممکن اســت نتوانم
درباره ضمانتهــای حقوقی یا اقتصــادی (برای
حفظ برجــام) صحبت کنــم ،اما میتوانــم درباره
ِ
طرف اروپایی
کار جدی ،مصمم و متعهد از ســوی
و همچنین طرف ایرانی بــرای حفظ تعهدات مان
صحبت کنم .کمیسیون اروپا هم روز جمعه اعالم
کرد :به دنبــال خروج آمریــکا از توافق هســتهای
ایران و تحمیل مجدد تحریمها علیه تهران ،فرایند
احیای یک قانــون ویــژه در زمینه مســدود کردن
تحریمها را برای محافظت از شرکتهای اروپایی
در ایران شــروع کــرده اســت .مقامهــای اروپایی
ادعا میکنند کــه فعال کــردن ایــن قوانین برای
ایــران میتوانــد از ســرمایهگذاری شــرکتهای
اروپایی در ایــران محافظــت کند .بر اســاس این
قانــون شــرکتهای اتحادیــه اروپــا از تبعیــت از
تحریمهای آمریکا منع شدهاند و نباید احکام هیچ
یــک از دادگاههایــی را که هــدف از آن هــا اعمال
تحریمهــای آمریکا یــا جرایم مــد نظر این کشــور
است ،به رسمیت بشناســند .این روند حقوقی که

«مقررات مسدودساز» نام دارد ،در دهه  1990و
زمانی که آمریکا سعی داشت شرکتهای خارجی
را بــا وضــع جریمــه و تحریــم از هرگونــه مبادالت
تجاری با کوبا منع کند ،ایجاد شد ،اما هیچ گاه به
طور رسمی اجرایی نشد.
▪آلمان و فرانسه دنبال فراتر از برجام

بــا ایــن کــه بــه ظاهــر مقامــات اروپــا تحــرکات
گســتردهای برای حفظ برجام آغــاز کردهاند ،اما
اظهارات سران ســه کشــور اروپایی طرف توافق
هســتهای نشــان مــی دهــد خــود اروپاییها هم
چنــدان بــه تالشهایشــان امیــدوار نیســتند.
صدراعظــم آلمان روز جمعه در نشســت خبری با
والدیمیــر پوتین ،رئیــس جمهور روســیه هر چند
بر باقــی ماندن اروپــا در توافق هســتهای با ایران
تاکید کرد ،اما گفت :معتقــدم این توافق ،چیزی
غیر از یک توافق کامل اســت؛ اما بهتر از آن است
که ما اصال توافقی (با ایران) نداشــته باشــیم .ما
باید درباره موضوعات دیگر نیز با ایران گفتوگو
کنیم .این وحــدت و اتفاقنظر همچنــان میان ما
و آمریکا درباره مســائلی نظیر برنامه موشکهای
بالســتیک ایــران و به طــور مثــال مســائلی نظیر
منقضی شــدن بخشهایــی از توافق نامــه اتمی
ایران وجود دارد .امانوئل مکرون ،رئیس جمهور
فرانســه نیز بعد از نشست ســران اتحادیه اروپا در
صوفیه گفت :انتخــاب و تصمیم اتحادیــه اروپا از
یک سو ،باقی ماندن در توافق  2015است ،اما در
عین حال همچنان که فرانسه در سپتامبر 2017
در ســازمان ملل پیشــنهاد کرده بود ،بر گسترش
مذاکرات در باب مسائل هستهای بعد از ،2025
توگو درباره فعالیت بالستیک ایران
باز کردن گف 
و همچنیــن فعالیت منطقهای ایــران باالخص در
عراق ،سوریه ،یمن و لبنان تاکید دارد.

▪فرار سریع شرکتهای اروپایی

بیانیههای پیدرپی شرکتها و بانکهای اروپایی
در روز جمعــه بــرای تعلیــق فعالیتهایشــان در
ایــران را کــه ســاعاتی بعــد از اعــام فعال شــدن
قوانیــن مسدودســازی صــادر میشــدند ،شــاید
بتــوان نخســتین نشــانههای جــدی نگرفتــن
قوانین مسدودســازی از سوی شــرکتها در نظر
گرفــت .روز جمعه ،شــرکت فرانســوی «اینژی»،
«دیزی بانــک» آلمــان و شــرکت «پیجینیگ»
لهســتان اعالم کردند فعالیتهای خود در ایران
را تعلیــق خواهنــد کرد.پیشــتر از آن ،شــرکت
نفتی «توتال» فرانســه هــم گفــت :در صورتی که
نتواند از آمریکا معافیــت تحریمی دریافت کند ،از
پروژه توســعه فاز  11میــدان گازی پارس جنوبی
کنارهگیری میکند .اینها شــرکتهای بزرگ و
مهمی هســتند که در بخشهای تاثیرگذار و مهم
ایران سرمای هگذاری کرد هاند.
▪فرانسه گریزان از مقابله با آمریکا

آن طــور کــه از مواضــع پاریــس برمیآیــد ،منافع
اقتصادی برای اروپاییهــا در اولویت قرار ندارد؛
آنها دنبال مزیتهای ژئوپلیتیک هستند .چنان
که رئیــس جمهــور فرانســه در واکنش بــه خروج
شــرکتهای اروپایی از ایران بعد از تهدید آمریکا
به اعمال تحریم ها گفت :ما طــرف این گروه یا آن
گروه را نمیگیریم ،قرار نیست ما به متحدان ایران
علیه آمریکا تبدیل شویم .ما قرار نیست بر سر ایران
با آمریــکا جنگ راهبردی  -تجــاری راه بیندازیم.
به صراحت میگویم ما قرار نیســت شــرکتهای
آمریکایــی را تحریــم کنیــم ،چــون تحریمهایی را
در موضــوع ایــران اعمــال میکننــد .ایــن از نظر
ژئوپلیتیــک بــا هدفی کــه به دنبــال آن هســتیم،
تطابقی ندارد .دومین محدودیت این است که ما

شــرکت ها را مجبور به ماندن در ایران نمیکنیم
و این واقعیت دنیای تجارت اســت .رئیس جمهور
فرانســه رئیس هیئت مدیــره و مدیر عامــل توتال
نیســت .این یک اشــتباه از ســوی رئیــس جمهور
فرانســه اســت که توتال را وادار کنــد کاری دیگر
انجام دهد کــه در عین حال شــدنی هم نیســت.
اولویت من درباره بازار ایران تجاری و مالی نیست.
باید بــه صراحت بگویــم ،اولویت مــن ژئوپلیتیک
است .رئیس جمهور فرانسه نیز مانند صدراعظم
توگو
آلمان به صراحت از باز بودن برجام برای گف 
در دیگــر مــوارد صحبــت مــی کنــد .مکــرون در
اظهــارات روز جمعه خود بر این موضــوع بار دیگر
تاکید کرد که «این توافق کافی نیســت؛ با این که
فرانســه امضا کننده آن اســت و باید بــا یک توافق
دیگر برای دوره بعد از  2025در حوزه هســتهای
تکمیل شــود ،همچنین با یک توافق دیگر درباره
فعالیت های موشــکی و یک توافــق درباره حضور
منطق های ایران».
▪تدابیر روی کاغذ عملیاتی میشود؟

در کنار این اظهارات نباید فراموش کرد که آرایش
تحریمهــای آمریکا و میــزان نفوذ نظــام مالی این
کشور نسبت به سال 1996به نحوی تغییر کرده
اســت که اگر اروپا عزم سیاســی نداشــته باشــد،
قوانین مسدودساز اثری غیر از یک بیانیه سیاسی
و ابزاری برای هشــداردهی نخواهد داشت .سال
 ،1996قوانیــن کنگــره آمریکا به نحــوی تنظیم
شده بود که رئیسجمهور این کشــور را به اِعمال
تحریمهایــی عمدت ًا خفیف علیه شــرکتهایی که
با ایــران تجــارت میکردنــد ،ملزم میکــرد .این
معادله ،اما در ســال  2010به قانونی تغییر کرد
که بزرگ ترین نقطــه قوت آمریکا ،یعنی ســیطره
این کشــور بر مبادالت مالی دنیا را به عنوان اهرم
فشــار علیه تجارت با ایران بــه کار میگرفت .این
قانون اعــام میکرد هر بانک خارجــی که روابط
کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریمشده ایرانی
را حفظ کند ،روابط بانکی خود با ایاالت متحده را
در معرض خطر قرار میدهد .ایــاالت متحده ،در
سال  2011دامنه این ممنوعیتها را به مبادالت
با بانک مرکزی ایران و در سال  2012به مجموعه
وســیعی از بخشها و فعالیتهای اقتصــاد ایران
گســترش داد .مقــررات مسدودســاز اروپا شــاید
بتواند از شــرکتها در برابــر جریمههــای آمریکا
جلوگیری کنــد ،اما چالــش مهــم آن محافظت از
بانکهای اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی
به نظام مالی آمریکا خواهد بود .بنابراین ،اگر اروپا
به منافع ژئوپلیتیک میاندیشد ،باید دید سرانجام
دســت و پنجه نــرم کردنش بــا شــبکه تحریمهای
آمریکا به کجا خواهد انجامید.

یک تحلیل گر ارشد اندیشــکده آمریکایی «بنیاد
کشــورهای عربــی خلیــج فــارس» یادداشــتی
دربــاره خواســتهها و امیدواریهای عربســتان
ســعودی و امــارات متحــده عربــی از واشــنگتن
و تلآویو بــرای مقابلــه با ایران منتشــر کــرد .در
حالی که تحرکات ضد ایرانی و هماهنگ آمریکا،
رژیم صهیونیستی ،عربستان ســعودی و امارات
متحده عربــی ادامــه دارد ،یک تحلیل گر ارشــد
در اندیشــکده آمریکایی «بنیاد کشورهای عربی
خلیج فــارس» واقع در واشــنگتن یادداشــتی با
عنوان «طــرح جایگزین عربی بــرای مهار ایران»
دربــاره خواســتهها و امیدواریهــای ریــاض و
ابوظبی از واشنگتن و تلآویو برای مقابله با تهران
منتشر کرد.
▪استقبال گرم از خروج آمریکا از برجام

به گزارش فارس ،این یادداشت که به قلم «حسین
ایبش» در «بلومبرگ» منتشــر شــده ،بــا تاکید بر
«اســتقبال گرم» رژیم صهیونیســتی ،عربســتان
ســعودی و امارات متحده عربــی از خروج آمریکا
از برجام شروع شده می افزاید :ریاض ،ابوظبی و
تلآویو خواهان آن هستند که «واشنگتن رهبری
یک راهبرد منطقــهای برای مقابله بــا ایران را به
دســت گیرد...در نتیجه آن ها از حمالت لفظی
ترامپ و اعمال مجدد تحریمهای علیه رژیم ایران
خرسند و خواهان آن هستند که آمریکا راه را روی
هرگونه تالش کشورهای اروپایی باقی مانده در
توافق هستهای برای یافتن طریقی جهت تداوم
تعامالت شرکتهایشان با نهادها و سازمانهای
ایرانی مسدود کند».
▪خواسته هــای ت ـلآویــو،ریــاض و ابوظبی از
واشنگتن

براســاس این گزارش از جملــه چیزهایی که این
دو کشــور عربــی و رژیــم صهیونیســتی از آمریکا
میخواهنــد ،اقــدام محــدود و متمرکــز نظامی
برای معکــوس کردن و پــس زدن برخــی از مزایا
و پیشــرفتهایی اســت که ایــران از زمــان حمله
به عراق در ســال  ۲۰۰۳به دســت آورده اســت.
آن هــا همین حــاال هــم در یمــن در حــال هدف
قرار دادن شورشــیان حوثی مورد حمایت ایران
هســتند .آن هــا همچنیــن بــه ایفــای نقــش در
مقابله با رفتار بــی قانون ایــران در آب های خود
خلیج فارس هم شــاید امیــدوار هســتند .آن ها
در حال جســت وجو بــرای ایفای نقــش رهبری
واشنگتن در مقابله با ایران در عراق هم هستند.
البته عربستان سعودی تمایل خود را برای ایفای

نقش دیپلماتیک ،سیاسی و مالی در عراق نشان
داده است.
▪امیدهای سعودی-اماراتی به اسرائیل در
سوریه

بــه نوشــته «حســین ایبــش» شــاید حیاتیترین
صحنه از منظر اســتراتژیک در چنیــن کارزاری،
صحنه سوریه باشــد که البته از کشورهای خلیج
فارس دور است .آن ها امیدوارند که اسرائیل در
ســوریه ،خطوط قرمز مختص خودش را در قبال
اقدامات ایران اجــرا و زندگی را بــرای نیروهای
حزبا ...در سوریه و شــاید در خود لبنان سخت
کند .کشورهای عربی خلیج فارس میخواهند
با آمریکا کار و ترکیه و روســیه را ترغیب کنند که
یک ایران توانمند و تهاجمی ،به نفع منافعشــان
(منافع ترکیه و روسیه) نیست .اگر چنین نکنند،
روســیه میتواند مانعی بــزرگ برای کاســتن از
نفــوذ ایران در ســوریه و برگرداندن حــزبا ...به
لبنان ایجاد کند.
▪حمایت آمریکا ،عربستان و امارات از تجزیه
ایران

«ایبــش» همچنین تصریح کــرده اســت :در حالی
که کشــورهای خلیــج فــارس خواهان یــک جنگ
تمــام عیــار بــا ایــران نیســتند امــا نشــانههایی
از تشــویق اقلیتهــای قومــی ایــران از قبیــل
بلوچها ،عربها و ُکردها به شــورش و قیام توســط
کشــورهای عربی و آمریــکا وجــود دارد .در ادامه
این تحلیل آمده که «هدف ،تغییر رژیم نیســت چرا

که چنین چیــزی هم اکنــون ،یک احتمــال جدی
نیســت .آن چه آن ها میخواهند آن است که برای
فشــار بر ایران به منظور تغییر رفتار ،جاهطلبیها و
مهار توانایی آن برای بی ثبات کردن همسایگانش
و همچنین گســترش نفــوذش ،یــک کارزار مهار و
کنترل پایدار وجود داشته باشــد ».به نوشته عضو
اندیشــکده آمریکایــی «بنیــاد کشــورهای عربــی
خلیج فارس» «این یک درخواســت بزرگ اســت و
شــاید بزرگ تر از آن اســت که رهبران عربی خلیج
(فارس) فکر میکننــد و تشــخیص میدهند .این
کشورها به دنبال دههها رهبری آمریکا بر منطقه،
به نظم منطقهای که آمریکا آن را اجرا و اعمال کرده،
عــادت کــرده و از آن نفع بردهانــد اما حاال بــه ویژه
پس از (جنگهای) عراق و افغانستان ،طیفهای
مختلف سیاســی در آمریکا از جنــگ در خاورمیانه
به ستوه آمدهاند ».کشورهای خلیج فارس در حال
درخواست برای تکرار ماجراجویی سال  ۲۰۰۳در
عراق نیســتند بلکه آن ها خواهــان یک تالش چند
جبههای و چند وجهی برای پس زدن و عقب راندن
نفوذ ایــران از راه بــی اثر کــردن نیروهــای نیابتی
آن ،حمایت از دشــمنان ایران و شورشیان (در این
کشور) و خفه کردن اقتصاد آن است.
▪سپاه یکی از اهــداف آمریکا ،عربستان و
امارات

از نظر آن ها ،تنها واشنگتن میتواند چنین کاری
را انجام دهد .به طور خاص ایده و نظر آن است که
سپاه پاسداران و مشتریهایش در سراسر منطقه
تضعیف شوند.
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