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تازههای مطبوعات
بازتاب سفر ظریف به فرانسه
ایران:گفتوگوهایبرجامیدرچندقدمیترامپ/
سازندگی/7+1:هفتصبح:مهمانسرزدهباپرواز
ایران صفر پنج /اعتماد :ظریف در فرانسه؛ ناگهان
ایــران /کیهان :سفر نابه جای ظریف به فرانسه،
تشدیدفشاربهخیالگشایش/جامجم:رازتکاپوی
پاریس /شرق :توافق سران گروه  7برای کاهش
تنش و مذاکرات جدید با ایــران /ابتکار :مهمان
ویــژه  /G7جــوان :ظریف در "گــپ" گــروه هفت/
فرهیختگان:امضایلودریانهمتضمیناست؟
••ابتکار – ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان «
متهمان مدعی» نوشت :در حالی که با گذشت
سا لها همچنان کشور درگیر سیاستهای
غلط و مدیریتهای دولت احمدینژادیهاست
امــا همین متهمان کــه کشور را بــا وعــد ههــای
پوپولیستی به این حال و رو زانداختند مدعی
شد هاند و معتقدند فقط آ نهــا ناجی کشور در
این شرایط هستند .آ نها حتی حاضر نیستند
اشتباهات خود را بپذیرند.

انعکاس
••الــف مدعی شــد  :عباسعلی کــدخــدایــی،
سخنگوی شــورای نگهبان به تازگی در فضای
مــجــازی بــه درخــواس ـتهــا بــرای شفاف شدن
جلسات شـــورای نگهبان و انتشار محتوای
نشستهای آن واکنش نشان داد و در توئیتر
نوشت:مذاکراتشوراینگهبانچندسالیاست
هم به صورت کاغذی و هم در پایگاه پژوهشکده
منتشرمیشود.اگربرخینمیبینندشایدعینک
دیگری الزم است! سخنگوی شورا تصویری از
صفحهای که محتوای جلسات شورای نگهبان در
آن است منتشر کرده که اتفاق ًا با دقت به آن متوجه
میشویم مشروح مذاکرات از  ۱۳اسفند ۱۳۹۳
به روزرسانی نشده است.البته همین شفافیت
مدنظر سخنگوی شورای نگهبان نیز با شفافیت
واقعی فاصله بسیاری دارد.
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چراییهزینهزابودنپالس
مذاکرهروحانیبهترامپ
اظهارات روحانی درباره آمادگی برای مالقات با هر مسئولی
با واکنش ترامپ و ماکرون همراه شد

ساعاتی پس از آن که روحانی از «آمادگی برای
مالقات با هر مسئولی در دنیا» و «مذاکره مجدد
برای تامین منافع ملی» خبر داد ،رئیسجمهور
آمریکاضمنتوهینبهایرانو«تروریستخواندن»
آن مدعی شد ایرانیان به دلیل کمبود منابع به
مذاکره با آمریکا روی آوردهاند .روحانی درحالی
از آمادگی برای مذاکره با هر مسئولی در دنیا
سخن به میان آورد که ماکرون هم در کنفرانس
خبری خوداعالمکرددرگفتوگویروزگذشته
باروحانیازاوخواستهباترامپمالقاتکند.
به گزارش ایسنا ،فارس و انتخاب ،ترامپ که در
نشست خبری زنــده با همتای فرانسوی خود
سخن میگفت و در حالی که پیشتر چند نوبت
ایرانیان را «ملت ترور » نامیده بود با اشاره به این
موضوع که مــردم ایــران ،مــردم بزرگی هستند
مدعیشدکهنمیخواهدشاهدسختیکشیدن
آنها به دلیل تحریمها باشد .ترامپ اضافه کرد:
وضعیت اقتصادی ایران بسیار بد بوده و تحریمها
کارساز بودهاند و شانس زیادی برای توافق با
ایران وجود دارد .رئیسجمهور آمریکا با اعالم
اینکهکشورشدربازکردنخطاعتباریومالی
با ایران هیچ مشارکتی نمیکند ،اضافه کرد:
«کشورهای متعددی به ایران یک خط اعتباری
کوتاه مدت در مقابل فروش نفت ،خواهند داد تا
امور خود را اداره کند ».بسیاری از تحلیل گران
مذاکره در شرایط فعلی را به زیان منافع ملی
ایران میدانند و معتقدند در حالی که به نظر
میرسد اقتصاد کشور پس از چند سال عمال از

شرطیشدننسبتبهمعادالتسیاستخارجی
رهایی یافته و بی اعتنایی بــازار ارز با تحوالت
سیاستخارجیکههرکداممیتوانستالتهابی
جدی در بازار ایجاد کند .موضع جدید روحانی
دوباره فضای اقتصاد کشور را وارد تعلیقی جدید
خواهد کرد .ثبات چند ماه گذشته بازار و حرکت
آمارهای اقتصادی به سمت و سوی مثبت عمال
طرف مقابل رااز تاثیر گذاری حربه تحریم نا امید
کرده همانطورکه به تازگی همتی رئیس کل
بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه امید به بهبود
شرایط با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و
اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تالش برای
رونقتولیدملیمیرسد،بهشدتنسبتبهشش
ماه پیش فزونی یافته است تالش کشورهای
همراه با تحریم بــرای فاصله گرفتن از اشتباه
خود و از همه مهمتر ارائه برخی از پیشنهادها
برای کسب رضایت ایران را نتیجه این شرایط و
ناامیدی آنها از فشار بیشتر دانست .برگشت
ایرانبهمیزمذاکرهدرشرایطفعلی«،عقبنشینی
محض و خستگی ایــران» تفسیر میشود .با این
تفسیر،عالوهبراینکهآمریکابرایفشارمصممتر
میشود،چونراهبردخودشکهفشارحداکثری
بــوده را کارآمد دیــده اســت .بنابراین به صورت
افراطی تری از ابــزار تحریم استفاده میکند و
متعاقبآنشرکتهایخارجیوکشورهایغربی
نیز همکاری اقتصادی با ایران را در این فضای
تعلیقوتهدیدشروعنخواهندکرد.همچنانکهدر
مدتبعدازبرجامشروعنکردند .ترامپهمچنین

در کنفرانس خبری روز گذشته ابتدا اعالم کرد
چیزینمیخواهدجزاینکهایرانسالحهستهای
نداشتهباشد.امااوچنددقیقهبعدبههمینحرف
خودهمپایبندنبودومدعیشد«هرتوافقیباایران
بایدمانعساخت«موشک»توسطایرانشود».
عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود به خصوص
پس از روی کار امدن دولت ترامپ نمود بیشتری
یافته و دولتی که نه تنها برجام را به صراحت
زیــر پا گذاشته ،بلکه به معاهده آب و هوایی
پاریس ،توافق موشکی با روسیه ،پیمان نفتا،
پیمان تجاری اقیانوس آرام و .. .هم رحم نکرده
اســت .لــذا هیچ تضمینی وجــود نــدارد که به
نتیجه هرگونه مذاکره جدید نیز متعهد بماند
هما نطور که حتی در کنفرانس خبری روز
گذشته ترامپ چند بار شاهد تغییر مواضع وی
بودیم .رئیسجمهور آمریکا که در مذاکراتش
با کره شمالی اشتیاقش بــرای گرفتن عکس
یادگاری و بهره بــرداری آن در انتخابات را نیز
به وضــوح نشان داده بــود ،درب ــاره اظهارنظر
روحانی مبنی بر آمادگی مالقات با هر کسی
بــرای مذاکره ،گفت« :در صورتی که شرایط
مناسب باشد با رئیسجمهور ایران دیدار خواهد
کرد».به بــاور کارشناسان ترامپ سعی دارد
ضمن برقراری یک تماس یا مذاکره محدود
باایران و گرفتن چند عکس یادگاری عمال ایران
را به کارتی برای نشان دادن توان دیپلماسی
خود و بازی در رقابتهای انتخاباتی آمریکا
تبدیل کند .طرف دیگر این نشست خبری،

رئیسجمهور فرانسه بود که مدعی شد صبح
روز گذشته با روحانی به صورت تلفنی صحبت و
از او درخواست کرده با ترامپ دیدار کند .این در
حالی است که چنین خبری از سوی ایران اعالم
نشده است .امانوئل ماکرون با بیان این که ایران
نباید به سالح هستهای دست یابد و نباید ثبات
منطقه را تهدید کند ،افزود :با ترامپ به توافق
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رسیدیم که ایران باید به تعهدات هستهای پایبند
باشد .رئیسجمهور فرانسه ادامه داد« :من به
روحانی گفتم اگر با ترامپ مالقات کند به یک
توافق میرسیم ،بنابراین امیدوارم بتوانیم در
هفتههای آینده بین ترامپ و روحانی و خودم
مالقاتی داشته باشیم .در هفتههای گذشته
پیامهای زیادی رد و بدل شده است .میخواهم
محتاط باشم ولی فکر کنم به راه حل مناسبی
برسیم ».ماکرون با این ادعــا که برجام باعث
گشایش در اقتصاد ایران شد ،گفت :در دعوت
ظریف بــرای سفر به آمریکا با ترامپ مشورت
کردم ،اما این مسئله ایده خودم بود.
اظهارات روحانی درباره آمادگی برای مالقات
با هر مقامی در حالی بیان شده که بسیاری از
کارشناسان مذاکره با دولت ترامپ در شرایط
فعلی را مغایر منافع ملی میدانند و حتی حسین
موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده در
گفتوگوییتأکیدکردهبود:مذاکرهدراینشرایط
که آمریکا رسما سیاست فشار و تسلیم را در پیش
گرفته،بهمعنایتسلیماست.

خبر مرتبط

روحانی :حتی اگر احتمال موفقیت  10درصد باشد باید تالش کنیم
رئیسجمهور به سفر پیش بینی نشده ظریف
به فرانسه اشاره کرد و از جلسهای درباره نتایج
این سفر در روز یک شنبه خبر داد .جلسهای
که البته تا لحظه تنظیم این گزارش از جزئیات
آن خبری منتشر نشده است .دیــروز روحانی
در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه
زیرساختهای روستایی با بیان این مطلب
افــزود« :برای امنیت و منافع خود میایستیم
و خسته نمیشویم ،در کنار این ایستادگی و
مقاومت برای حل و فصل مسائل خود مذاکره
هممیکنیم.وقتیکشتیماراتوقیفمیکنند،
هــم مــذاکــره میکنیم و هــم کشتی آنهــا را
میگیریم .دست قــدرت و دست دیپلماسی
باید با هم و در کنار هم باشد ».به گزارش ایسنا،
روحانیگفت:دولتبرایحلمشکالتازهیچ
تالشی دریغ نمیکند و معتقدم برای توسعه و

پیشرفتکشور،بایدازهرابزاریاستفادهکنیم.
اگر من بدانم در جلسهای با کسی مالقات کنم،
مشکل کشورم حل میشود ،دریــغ نخواهم
کرد زیرا اصل منافع ملی کشور است .رئیس
دولت دوازدهم با بیان این که ایستادن وقتی
ارزش دارد که منافع ما تأمین شود افزود :باید
هر گونه اقدامی را که الزم است ،انجام دهیم.
حتی اگر احتمال موفقیت  20یا  10درصد
باشد نیز باید تالش کنیم و نباید فرصت را از
دست بدهیم .رئیسجمهور گفت :برخی که در
گوش شان پنب ه است ،مدام میگویند از مذاکره
با قدرتهای بزرگ چه سودی بردهایم؟ بعد
از مذاکرات به جای یک میلیون بشکه بیش از
 2میلیون و  800هزار بشکه صادر کردیم و
قطعنامههایی را که آمریکا  30سال برای آن
زحمت کشیده بود مانند بتها خراب کردیم.

