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سياست 2

خبرگزاری فرانســه به نقل از یک سخنگوی 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی اعــام کرد که 
شورای حکام این نهاد دهم ژوئیه )چهارشنبه ۱۹ 
تیر( بنا به درخواست آمریکا جلسه ویژه ای درباره 

ایران تشکیل می دهد.
پیشنهاد تشــکیل این جلســه اضطراری را 
آمریکا داده اســت. دفتر نمایندگــی آمریکا در 
ویــن روز جمعه با انتشــار بیانیــه ای اعام کرد 
که »جکــی والــکات«، نماینده این کشــور در 
ســازمان های بین المللی خواســتار تشــکیل 
جلسه ویژه شــورای حکام آژانس برای گفت وگو 
درخصوص تازه ترین گزارش آژانس در مورد برنامه 
هسته ای ایران شده است. در درخواست نمایندگی 
آمریــکا در وین آمده اســت: »آمریــکا با قدرت 
از آژانــس بین المللی انرژی اتمــی و تاش های 
 آن بــرای راســتی آزمایی فعالیت هــای تهران 

حمایت می کند.«
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی اخیرا تأیید 
کرده که ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران از سقف 

۳۰۰کیلوگرم عبور کرده است...

نشست شورای حکام درباره ایران 
چهارشنبه تشکیل می شود

ایران: طنز 
تلخی است

تحلیل گر مسائل خاورمیانه با تاکید 
بر نقش ترامپ در افزایش تنش میان 
ایران و  آمریکا، تصمیمــات ایران در 
سیاست خارجه را هوشمندانه توصیف 
کرد و گفت: فرهنــگ مقاومت مردم 
ایران، ســران آمریکا را پریشان کرده 

است.
ســوزان مالونــی، معــاون برنامه 

سیاست خارجی در موسسه بروکینگز و عضو ارشــد مرکز سیاست گذاری و امنیت 
انرژی و سیاســت خاورمیانه بروکینگز در گفت وگو با ایلنا نظرات خود را در خصوص 

افزایش تنش میان ایران و آمریکا مطرح کرده  است.
مالونی  عنــوان کــرد: دوره ای از افزایــش تنش میــان ایران و  آمریکا شــاهد 
هســتیم. این افزایش تنش با تصمیــم ترامپ برای خــروج از برجام آغاز شــد و با 
تصمیم هــای دیگر ایــن رئیس جمهور در ســالگرد خــروج از برجــام مانند عدم 
 تمدیــد معافیت هــای نفتــی و افزایش حضــور نظامــی در خلیج فارس شــدت 

یافته است.  
وی در ادامه در مورد احتمال درگیری نظامی میــان ایران و  آمریکا گفت: من فکر 
می کنم این تصمیمات تنها اقدامی برای نشان دادن قدرت و سیاست خارجی است و 

در واقعیت ترامپ به دنبال اقدام نظامی نیست.
مالونی افزود: مــن فکر می کنم آنچــه که اکنون مــا می بینیم این نیســت که 
اعتراض مردمی در ایران شــکل گرفته باشــد. دعوای حاضر دعوایی بین مقام های 
سیاسی در ایران و آمریکاســت. از ســوی دیگر تحریم های آمریکا نتوانسته با توجه 
به ایجاد مشــکات اقتصای، باعــث نارضایتی در مردم شــود و مردم ایــران با این 
مشــکات در حال گذران زندگی هســتند و راهی برای کنار آمدن با مشکات پیدا 
 کردند. فرهنگ مقاومت در ایران متداول اســت و همین موضوع ســران آمریکایی 

را پریشان کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: ایرانیان بســیار هوشــمندانه در سیاســت خارجه خود 
عمل کردنــد. پایبندی آنهــا به برجام هــم یک تصمیم درســت و اســتراتژیک 
 بــود. از ســوی دیگر از نظــر اخاقی هــم پایبنــدی به برجــام برای آنها بســیار

 با اهمیت بود. 
ایران در صورت عدم تعهد به برجام مورد انتقاد اروپا هم قرار می گرفت اما اکنون با 
پایبندی به این توافق اروپا را تا حدودی در کنار خود نگه داشته است. ایران در ادامه 

مسیر هم باید به برجام متعهد بماند.
ایــن تحلیل گــر مســائل سیاســی گفــت: ایــران بســیار هوشــمندانه 
عمل کرده  امــا آمریکا هــم باید محتاط باشــد نباید بــا تصمیم های خــود ایران 
 را به ســمت داشــتن ســاح هســته ای ســوق دهد و شــاهد یک کره شــمالی 

دیگر باشیم.

گفتوگو

تحلیل گر مسائل خاورمیانه در گفت وگو با ایلنا:

 مقاومت ایران، آمریکا را 
پریشان کرده است 

بر اساس اعام مقامات کشورمان امروز یک شنبه ۱6 تیرماه، پس 
از 6۰ روز، ایران گام دوم خود در راستای کاهش تعهدات برجامی اش 
را برمی دارد. قرار است در گام دوم، رعایت محدودیت های مربوط به 
سطح غنی سازی اورانیوم متوقف شود و در کنار اقدامات مربوط به 
مدرن سازی رآکتور آب ســنگین اراک، بازگشت به راکتور پیشین 

این مرکز نیز در دستورکار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران 
۱۸ اردیبهشت سال جاری »در راســتای صیانت از امنیت و منافع 
ملی مردم ایران، و در اِعماِل حقوق جمهوری اسامی ایران مندرج 
در بندهای ۲6 و ۳6 برجام«، دستور توقف برخی اقدامات ایران در 
توافق برجام را صادر کرد. این تصمیم به طور مفصل در نامه مهمی از 
سوی دکتر روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسامی ایران به سران کشورهای عضو برجام شامل آلمان، 

انگلیس، چین، روسیه و فرانسه اعام شد.
ایران در گام نخســت از این تصمیم در همان ۱۸ اردیبهشــت، 
رعایت محدویت های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده 

۳.6۷ و ذخایر آب سنگین را لغو کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته تأیید کرد که ایران 
از محدوده ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شــده ذیل توافق هسته ای 

فراتر رفته است.
افزایش ذخایر آب سنگین ایران به بیش از ۱۳۰ تن که در برجام 
تعیین شده بود نیز در چارچوب زمان بندی شده در حال انجام است.

در رابطه با اقدامات در گام دوم باید گفت که به نظر نمی آید ایران 
فوراً یا ظرف چند هفته قصد داشــته باشد بدون آن که به اورانیوم تا 
غنای ۲۰ درصد نیاز داشته باشد به سمت غنی سازی ۲۰ درصد برود. 
در عین حال که برای تهران دیگر هیچ سقف و مرزی وجود ندارد و 
اگر در مقطع زمانی خاصی این درصد از غنی سازی هم داشته باشد 
منطبق با برنامه سازمان انرژی اتمی و مبتنی بر موافقت نامه پادمان 
جامع انجام خواهد شــد. این اقدام صرفاً عبور از تعهدی اســت که 
ایران بر اســاس برجام به آن پایبند بوده و نقض برجام هم محسوب 

نمی شود.
مذاکرات و پیشــرفت ها در پروژه مدرن ســازی اراک تا وقتی 
کشــورهای ۱+۴ به ویژه چین به تعهدات خود پایبند باشد متوقف 
نمی شود اما هم زمان اقدامات مرتبط با بازگشت به راکتور تحقیقاتی 
۴۰ مگاواتی اراک در چارچوب گام دوم در دســتورکار قرار خواهد 

گرفت.
بر اســاس این گــزارش، مذاکــرات و پیشــرفت ها در پروژه 

مدرن سازی اراک تا وقتی کشورهای ۱+۴ به ویژه چین به تعهدات 
خود پایبند باشد متوقف نمی شود و ایران میز مذاکره در این رابطه 
را ترک نمی کند اما هم زمان اقدامات مرتبط با بازگشــت به راکتور 
تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی اراک در چارچوب گام دوم در دستورکار قرار 

خواهد گرفت.
ســید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان بعد از 
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که دو هفته پیش برگزار 
شد اعام کرد که در بحث اراک پیشرفت خوبی داشتیم و همه اعضا 
تعهد کردند در جدول زمانی مشخص شده ساخت این راکتور جدید 

به انجام برسد.
ایران 6۰ روز به کشــورهای باقی مانده در برجــام فرصت داد تا 
تعهدات خود به ویژه در حوزه هــای بانکی و نفتی را عملیاتی کنند. 
عاوه بر آن سه کشور اروپایی بیش از یک سال است که تاش دارند 
در چارچوب ساز و کار مالی، فروش نفت و نقل و انتقاالت مالی ایران 
را در شرایطی که آمریکا دســت به تحریم های یک جانبه زده است 

تسهیل کنند اما تاکنون این اقدام عملیاتی نشده است.
ســاز و کار مالی سه کشــور اروپایی نقایص بســیاری دارد که 
نمی تواند پاسخگوی نیازها و خواســته های ایران برای باقی ماندن 
در برجام باشد. از این رو ایران بعد از یک سال »صبر راهبردی« برای 
تغییر فضای بازی در واکنش به خروج آمریکا، بازگشــت تحریم ها 
و فشــارهای حداکثری و نیز تعلل و تأخیر اروپا در جبران اقدامات 
خصمانه آمریکا تصمیم به تغییر در فضای بــازی گرفت. از این رو 
اعام کرد که کاهش تعهدات نســبت به برجــام را گام به گام جلو 
می برد. مقامات کشــورمان در عین حال تاکیــد کردند، هر زمان 
که خواسته های ایران تأمین شــوند، به همان میزان اجرای مجدد 
تعهدات متوقف شده را از ســر خواهند گرفت، در غیر این صورت، 

جمهوری اســامی ایران مرحله به مرحله اجرای تعهدات دیگر را 
متوقف خواهد کرد.

در 6۰ روز گذشته ایران به مشورت ها و مذاکرات خود با اعضای 
باقی مانده برجام در تمامی ســطوح ادامه داد و نشست کمیسیون 
مشترک برجام در سطح معاونان نیز برگزار شد که پس از آن نشست 
اعام شد اینستکس عملیاتی شده اســت و قرار است هفت کشور 
اروپایی دیگر عاوه بر ســه کشور انگلیس، فرانســه و آلمان در آن 

سرمایه گذاری کنند.
در عین حال با وجود اعام کشــورهای اروپایی درباره عملیاتی 
شدن این ســاز و کار ویژه مالی برای ایران اما هنوز هیچ تعاملی بر 
اساس آن صورت نگرفته است. عاوه بر این آنچه در حال انجام است 
با خواسته های ایران در حوزه بانکی و نفتی فاصله چشمگیری دارد.

ســه کشــور اروپایی اعام کردند در گام های نخست از ورود به 
تعامات نفتی در چارچوب اینستکس »برای حفاظت این ساز و کار 

از گزند تحریم های آمریکا« خودداری خواهند کرد.
حسن روحانی هفته گذشته در سخنانی ساز و کار مالی اروپایی ها 
)اینســتکس( را تاکنون تنها اقدامی نمایشی دانست و افزود: امروز 
اینستکس تنها ساز و کاری بدون پول است و اینستکِس توخالی به 
هیچ دردی نمی خورد، اما اگر اینستکس فعال شده و پول فروش نفت 
ایران به آنها به واسطه آن حاصل شود با وجود ایرادات آن، می توان تا 

حدی آن اقدام را قبول کرد.
با این وجود سه کشور اروپایی درباره این پیشنهاد و راهکار ایران 
نیز تاکنون ســکوت کرده اند یا مبالغ بســیار ناچیزی در حد چند 
میلیون یورو را پیشنهاد داده اند که از سوی ایران با مخالفت صریح 

رو به رو شده است.
اکنون که 6۰ روز از گام نخست اجرای تصمیم ایران برای کاهش 
تعهدات برجامی گذشته است و گام دوم آغاز خواهد شد، سه کشور 
اروپایــی و دیگر مجامــع بین المللی بیش از پیش شــاهد جدیت 
کشــورمان در اجرای تصمیم خود خواهند بود. ایران با حسن نیت 
وارد مذاکرات هسته ای شد و با حسن نیت نیز توافق را امضا و آن را 
اجرا کرد و پس از خروج آمریکا از برجام نیز با حسن نیت زمان کافی 
در اختیار دیگر اعضای برجام برای حفاظت از آن قرار داد. اکنون بعد 
از یک سال و دو ماه نوبت کشــورهای باقی مانده در برجام است که 
حســن نیت خود را ثابت کرده و قدم های جدی و عملی برای حفظ 
برجام بردارند، کما این که ایران اعام کرده اســت هر وقت اقدامات 
مقتضی از سوی این کشورها برای تأمین خواست های ایران انجام 

شود، اقدامات کاهشی قابل بازگشت به شرایط قبل است.

گزارش

مهلت 6۰ روزه برجامی ایران به پایان رسید

عملی شدن »گام دوم« در بی عملی اروپا


