
برخی از مقامات کشورمان وسواس مذاکره پیدا کرده و 
مطرح می کنند که امکان دارد فرصت مذاکره را از دست 
بدهیم، در صورت��ی که امریکا یی ها ب��ا مذاکره کردن به 
دنبال امتیازگیری بیش��تر از ایران هستند و ما گام های 
بعدی خودمان در قبال رفتار آنها را باید با جدیت بیشتری 
برداریم. به همی��ن دلیل، ممکن اس��ت این تالش های 
فرانسه به نتیجه برس��د و هر چند ظریف گفته به نتیجه 
نخواهد رسید. االن ترامپ در آس��تانه انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 قرار دارد و در عرصه سیاس��ت خارجی 
هیچ دس��تاوردی نداش��ته و دنبال توافقی با ایران است 
که روی آن مانور بدهد چراکه در مقابل کره شمالی هم 
نتوانسته موفقیتی کسب کند و بنابراین به توافق با ایران 

نیاز دارد.
از دید اروپا، حضور ایران در برجام بسیار خوب است ولی 
خروج از آن خیلی بد است. زمانی که ترامپ تصمیم گرفت 
از برجام خارج ش��ود، مقامات اروپایی به واشنگتن رفتند 
تا نگرانی های ترامپ را درباره بازه زمانی 2023 که برخی 
محدودیت های هسته ای ایران از بین می رود، برطرف کنند 
و امریکا  را در برجام نگه دارند، بعد هم می گفتند بعد 2023 
یا هر دو خارج می شویم یا اقدامات دیگری انجام می دهیم. 
اروپایی ها تأکید داشتند که با وجود برجام، ایران در زمینه 
هس��ته ای محدودیت هایی دارد و هم��ه فعالیت هایش 
تحت کنترل قرار دارد و نگرانی وج��ود ندارد اما ترامپ و 
اطرافیانش به اظهارات رهبران اروپا گوش نکردند و مدعی 
بودند باید از این توافق خارج ش��وند و فش��ارها را تشدید 
کنند، نظام ایران سرنگون شود و تصور می کردند اگر این 
اتفاق نیفتاد ایران می تواند در این مدت کل خاورمیانه را در 

اختیار خود بگیرد. به همین دلیل می گفتند باید اقداماتی 
انج��ام دهیم که جل��وی برنامه هس��ته ای و توانایی های 
موش��کی ایران در منطقه را بگیریم و ت��ا 2023 فرصتی 
نداریم که به این اهداف برسیم و اگر دیر اقدام کنیم ایران 

برنامه هایش را عملی خواهد کرد. 
االن در عمل معلوم شده که تحلیل مقامات اروپایی درباره 
برجام بهتر از مقامات امریکا یی بوده، زیرا نظام سیاس��ی 
ایران سرنگون نش��ده و امتیازی هم به واشنگتن نداده و 
حتی غربی ها امتیازهایی را به ته��ران می دهند و برآورد 
اروپایی ها از عملکرد ایران در برجام درس��ت بوده است. 
ترامپ هم االن این مسئله را متوجه شده و جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که سیاست تندی علیه ایران 
داشت را از پرونده ای مثل افغانس��تان اخراج کرده است. 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در سفر به امریکا  
به ترامپ گفته دیدید جمهوری اسالمی سرنگون شدنی 
نیست و در زمینه های موش��کی و منطقه ای نمی توان از 

تهران امتیاز گرفت، پس بهتر است برجام را حفظ کنیم.
ایران هش�دار داده بود اگر اروپ�ا تعهداتش 
را عملی نکند، گام س�وم را اجرا خواهد کرد 
که انج�ام هم داد. واقع�ًا این گام س�وم برای 
اروپاییان نگران کننده است که تالش کردند 

مانع اجرای گام سوم شوند؟
هر چند االن روند خروج گام به گام ایران از برجام شروع 
شده و هر چند اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته 
اما سر و صدای زیادی به پا کرده و غربی ها هم این مسئله 
را متوجه ش��ده اند. از فدریکا موگرینی، مس��ئول سابق 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا سؤال کرده بودند که ایران 
تعهداتش را کاهش داده و می خواهد از برجام خارج شود، 
آیا اروپا اقدامی نخواه��د کرد که گفته ب��ود ایران هنوز 
اقدامی انجام نداده و اگر خارج شد ما با آن برخورد خواهیم 
کرد. بنابراین با توجه به اقدامات کارشکنانه امریکا یی ها و 
وقت کشی اروپا، ایران باید گام بعدی را با سرعت بیشتری 
بردارد چراکه غربی ها تا به االن به دلیل حرکت الک پشتی 
ایران، اقدامات ما را خیلی جدی نمی گرفتند ولی االن که 
اروپایی ها از اقدامات ایران احساس خطر کرده اند به تکاپو 
افتاده و به دنبال راهکارهای جدید هستند. ایران در حال 
حاضر حرکت برای خروج از برجام را آغاز کرده اما اینکه 
آیا با اروپا به توافق رس��یده و آنها چه تصمیمی خواهند 
گرفت بس��تگی به اقدامات ما دارد. همان طور که گفتم 
حرکت الک پش��تی ما فایده ندارد، بلکه باید اقدامات را 
بسیار جدی و عملیاتی تر برداشت، چراکه اگر آنها احساس 
کنند که اقدامات ما جدی است، آن زمان امکان دارد که 

کارهای جدی تری انجام دهند.
آیا تمای�ل ترامپ ب�ه مذاکره با ای�ران، برای 
رس�یدن به توافق پایدار اس�ت یا فقط جنبه 

انتخاباتی دارد؟
نه، اینها فق��ط جنب��ه انتخابات��ی دارد. همچنان که در 
مذاکرات با رهبر کره شمالی هم این گونه وانمود می کند 
که امریکا  در آس��تانه جنگ اتمی با کره شمالی بود اما با 
مذاکراتی که با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی داشت 
س��ایه این جنگ را برداشت و در س��خنرانی هایش هم 
می گوید با رهبر کره ش��مالی رابطه خیل��ی خوبی دارد 
و این ش��عارها، تنها تبلیغات برای انتخابات سال آینده 
اس��ت. اما در این مذاکرات، بُرد اصلی با کره شمالی بوده 
که سالح اتمی خود را حفظ کرده و مشروعیت هم پیدا 

کرده اس��ت. این دیدارها به نفع کره شمالی است چراکه 
بمب اتمی در اختیار دارد که می تواند با اس��تفاده از آن 
امتیاز بگیرد اما برای ایران ماجرا فرق می کند و مذاکرات 
با امریکا  بُردی نخواهد داشت، چون در برجام بسیاری از 
دستاوردهایی که داش��تیم را تحویل دادیم و در موضع 
ضعف قرار گرفته ای��م و طرف مقابل از اهرم فش��ار برای 
امتیازگیری های بیشتر اس��تفاده خواهد کرد. به نظرم، 
مس��یر حرکتی که اروپایی ه��ا در پی��ش گرفته اند، اگر 
مقامات کاخ س��فید عاقالنه عمل کنند این پیشنهادها 
را می پذیرن��د و مجوزه��ا را به ایران می دهن��د تا برجام 
همچنان حفظ ش��ود. چون سیاست فش��ار حداکثری 
جواب نداده اس��ت. هر چند در واش��نگتن برخی مدعی 
هس��تند این سیاس��ت جواب داده و از لحاظ مالی ایران 
تضعیف شده و نفوذش در منطقه کاهش یافته اما برخی 
مقامات هم می گویند کاهش پول ایران به معنای کاهش 
توانمندی های موشکی و فعالیت های منطقه ای نیست و 
باید در این زمینه هم توافقاتی انجام شود. مقامات ایرانی 
باید پیام هایی را بدهند که سیاست فشار واشنگتن جواب 

نداده و باید سیاست های قبلی را تغییر دهد.
در شرایط کنونی بین مسیر مطلوب و مسیری 
که دولت ای�ران طی می کند، چقدر ش�کاف 
وجود دارد و آیا راه جایگزینی برای این مسئله 

وجود دارد؟ 
زمانی سیاست امریکا یی ها در برابر ایران عوض می شود که 
در واشنگتن اجماعی وجود داشته باشد که سیاست علیه 
ایران جواب نداده و االن به این مس��یر نزدیک می شویم 
اما باید مقامات ایرانی در اظهارنظرهای خود به گونه ای 
رفتار کنند که طرف مقابل به این نتیجه برسد که سیاست 
جواب ن��داده و روش خود را تغییر ده��د. امریکا یی  ها از 
کوچک ترین سیگنال های مذاکره از سوی مقامات ایرانی 
بهره برداری می کنند تا این گونه وانمود کنند که سیاست 
فشار جواب می دهد و در نهایت ایران مجبور خواهد شد 
امتیازاتی را به واشنگتن بدهد، بدون اینکه امریکا  امتیاز 
جدیدی به تهران بدهد و به نوعی تنفس مصنوعی به ادامه 

این سیاست می دهند.
پس در این مسیر، مقامات کاخ سفید همگی 
در هم�ان پازل�ی ب�ازی می کنند ک�ه ترامپ 
خواهان آن اس�ت )یعنی مذاکره ب�ا ایران(یا 

اینکه اختالفاتی در این زمینه وجود دارد؟
درباره ایران، در واشنگتن س��ه جناح وجود دارند. یک 
گروه هستند که معتقد به توافق خوب با ایران است که 
در رأس آن، دونالد ترامپ قرار دارد. گروه دوم، عالقه مند 
به توافق با ایران نیس��ت و نقدشان به اوباما این بود که با 
ایران توافق نکند، باید فش��ارها به این کشور را افزایش 
ده��د و وضعیت اقتصادی ایران نابس��امان اس��ت و اگر 
فشارها بیشتر شود، ایران به فروپاشی نزدیک تر خواهد 
شد و در رأس آن جان بولتون قرار دارد. جناح سوم هم 
وجود دارد که از نظر فکری بیش��تر به گروه دوم گرایش 
دارد اما به گروه ترامپ برای توافق با ایران هم عالقه مند 
اس��ت و در رأس آن مایک پمپئو، وزیر خارجه قرار دارد 
و می خواهد گروه اول و دوم را به یکدیگر نزدیک تر کند 
و در این میان تعدادی از سناتورها و مشاوران هم وجود 
دارند که هر کدام به طیفی از ای��ن گروه ها تمایل دارند. 
مثاًل ترامپ از بین افرادی مانند رند پال، س��ناتور ارشد 
امریکا یی یارگیری می کند تا مجموعه اطرافیانش برای 

طرح رسیدن به توافق با ایران را افزایش دهد.
اینکه مقام معظم رهبری بارها تأکی��د کرده اند با امریکا  
مذاکره نمی کنیم به این خاطر است که سیاست شروط 
12گانه امریکا یی ها و فشار حداکثری علیه ایران شکست 
خورده اس��ت و مقامات ایرانی باید همیشه این مسئله را 
تکرار کنند تا طرف مقابل رفتار خود را تغییر دهد. تا زمانی 
که امریکا  وجود دارد تحریم ها علیه ایران هم پابرجاست و 
اینکه امیدوار باشیم روابط تهران و واشنگتن بهبود خواهد 

یافت، واهی است و این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. 
وقتی امریکا  نتواند به هدفش برسد و احساس 
شکست کند، چه تصمیماتی خواهد گرفت؟ 

زمانی که واش��نگتن احساس کند سیاس��ت هایش در 
قبال ایران شکست خورده و امتیازهایی که قباًل از طریق 
توافق هس��ته ای از ایران گرفته بود، در معرض خطر قرار 
گرفته  به حالت طبیعی برمی گردد یعنی اینکه تحریم ها 
ادامه می یابد اما ایران همچنان نفت را به صورت محدود 
می فروشد، یعنی بازگش��ت به روند دو س��ال پیش. هر 
زمانی که ای��ران از مذاک��ره با امریکا  صحب��ت می کند، 
تنفس مصنوعی را برای آنها ایجاد می کند و امریکا یی ها 
تصور می کنند سیاست فشار بر ایران جواب داده اما نباید 
مقام��ات ایرانی پالس ه��ای مذاکره به ط��رف امریکا یی 
بدهند. دستگاه دیپلماسی دولت سال هاست با استراتژی 
گفت وگو در جهان شناخته شده و امریکا  هم می داند اگر 
فرصت واقعی مذاک��ره را فراهم کند ایران هم اس��تفاده 

خواهد کرد اما تکرار موضوع مذاکره اشتباه است.
عده ای در واشنگتن می گویند سیاس��ت فشارها جواب 
نداده و امتیازهای قبلی از بین رفته و ایران در یمن فشارها 
را علیه عربستان سعودی افزایش داده است، اسرائیل را 
تهدید می کند، کشتی ها را در تنگه هرمز توقیف می کند 
و این وضعیت به س��مت ش��روع جنگ پی��ش می رود و 
درگیری در شرایط کنونی برای امریکا  خوب نیست و باید 
سیاست های قبلی اصالح شود. در طرف دیکر، عده ای هم 
هستند که می گویند نفوذ ایران کمتر شده و اقتصادش 

تضعیف شده و ادامه فشارها به نتیجه خواهد رسید.
با توجه به اینکه ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و 
این طرف امریکا یی بوده که از توافق هسته ای ایران خارج 
شده، هیچ کس در دنیا مدعی نیست که ایران اهل مذاکره 
نیست و حسن نیت ایران در گفت وگوهای هسته ای هم 
این مسئله را تأیید می کند. بنابراین فرمایشات مقام معظم 
رهبری به اینکه سیاست و فش��ار جواب نداده و مذاکره 
نمی کنیم و از طرفی هم دنبال جنگ نیس��تیم، بهترین 

روشی است که باید ایران در پیش بگیرد.

االن فرانسه با میانجیگری های خود تالش 
می کند ایران و امریکا  را پای میز مذاکره 
آورده و تواف�ق جدیدی درب�اره برنامه 
هسته ای و حتی موشکی انجام شود اما 
چالش هایی در این زمین�ه بین دو طرف 
وجود دارد و زیاده خواهی امریکا  و تالش 
برای افزایش فشارهای اقتصادی موانعی 
اس�ت که مذاکرات جدید را به بن بست 
رسانده و ایران هم به خاطر بدعهدی های 
واش�نگتن، حاضر ب�ه مذاکره نیس�ت. 
هرچند ظاه�راً مذاکرات ط�ی روز  های 
اخیر به نتیجه نرس�یده، اینکه آیا تالش 
اروپایی ه�ا در نهایت ب�ه نتیجه خاصی 
می رسد و میزان این موفقیت در چه حدی 
خواهد بود؟ همچنین اینکه آیا تالش های 
فرانسه نوعی بازی دیپلماتیک برای نشان 
دادن اینکه اتحادیه اروپا بدون امریکا  هم 
اهل تعامل با ایران است یا اینکه تحرکات 
اروپا واقعی اس�ت و چقدر می توان روی 
ظرفیت های اتحادیه اروپ�ا برای منتفع 
ش�دن ایران از برجام حس�اب باز کرد. 
با توجه به اینکه اروپایی ها همیش�ه در 
مقابل فش�ارهای امریکا ، تنبیه شده اند 
آیا ایران می تواند این تح�رکات اروپا را 

جدی بگیرد؟ 
آقای ظریف، وزیر خارجه ایران اخیراً گفته اروپایی ها 
اعالم کرده اند هر اقدامی که برای حفظ برجام انجام 
می دهند باید امریکا  با آن موافقت کند و به تنهایی 
نمی توانند کاری برای تعامل ب��ا تهران انجام دهند. 
بنابراین برآوردی وجود ن��دارد که اختالفات جدی 
بین اروپا و امریکا  ایجاد می شود. وقتی مقامات ایرانی 
به این جمع بندی می رس��ند، یعنی مس��ئله به نفع 
ایران نیست و نش��ان می دهد بین اروپا و امریکا  یک 
هماهنگی در مقابل ایران وجود دارد و قرار نیس��ت 
اروپایی ها به خاطر ایران هزینه ویژه ای پرداخت کنند 
اما اروپایی ها نسبت به فروپاشی برجام دغدغه دارند و 
این توافق خوبی برای اروپایی ها بود ولی برای امریکا  
این گونه نبود زیرا الزام��ات و تعهداتی که ایران ذیل 
برجام پذیرفته، خیلی گسترده است و محدودیت های 
هسته ای گسترده اس��ت و پروتکل الحاقی در حال 
اجراس��ت، پس این توافق برای اتحادیه اروپا خوب 
است. یعنی اگر توافق  هسته ای نبود شرایط برای آنها 
سخت می شد و اینکه ایران از برجام و حتی از پیمان 
»ان پی تی« خارج ش��ود، از لحاظ امنیتی برای اروپا 
نگران کننده است و برآوردشان این نیست که دولت 
فعلی ایران در حال خروج از این توافقات است ولی 
ممکن است سازوکارهای آن فراهم شود و دولت های 
آینده در چنین مس��یری قرار بگیرند و آنها را عملی 
کند. 10 هزار کیلو اورانیوم غنی سازی شده که طبق 
توافق هسته ای از ایران خارج شد واقعاً دغدغه ای در 
ذهن طرف مقابل ایجاد کرده بود و نگران بودند که 
ایران در مسیر ساخت بمب هسته ای و تبدیل شدن 
به قدرت اتمی قرار دارد و از لحاظ امنیتی برای غرب 

مشکل ایجاد می کرد.
دولت دونالد ترامپ درباره برجام طمع کرد و مدعی 

بود هم می توان برج��ام را حفظ ک��رد و هم اینکه 
می توان امتیازات بیشتری از تهران گرفت و بخشی 
از ای��ن تصورات واش��نگتن، ب��ه پیام هایی مربوط 
می ش��ود که از داخل ایران درباره مذاکره ارس��ال 
می ش��د و حاوی این پیام بود که برجام یعنی بده و 
بستان. وقتی کشوری درباره بده و بستان صحبت 
می کند، امریکا  هم خوشحال می شود و می گویند 
یک توافق با ای��ران انجام می دهی��م و توافقاتی را 
روی کاغذ می نویس��یم که به ایران خواهیم داد اما 
در اصل زیر بار تعهدات مان می زنی��م و امتیازها را 
نمی دهیم و برخی امتیازات را هم به نفع خودمان 
می نویس��یم و همه آنها را دریافت می کنیم. از این 
جهت امریکا یی ها به وی��ژه دونالد ترامپ در برجام 
طمع کردند و اینکه می توانند اگ��ر از برجام خارج 
شوند و تهران هم صبر راهبردی اتخاذ خواهد کرد و 
در برجام خواهد ماند و با افزایش فشارهای اقتصادی 
امکان گرفتن امتیازهای بیشتر وجود دارد و بر این 
باور بودند که این فش��ارها در نهایت ممکن اس��ت 
به س��رنگونی نظام جمهوری اس��المی منجر شود 
و گروهک منافقین هم در ای��ن زمینه ارتباط های 

نزدیکی با دولت ترامپ دارد.
به نظرتان اگر ایران همان زمان که امریکا  
از برجام خارج ش�د، تهدید می کرد که 
ما هم از این توافق خارج می ش�ویم، آیا 
ترامپ باز هم از برجام خارج می ش�د یا 
اینکه برای جلوگیری از فروپاشی برجام 

در این توافق هسته ای می ماند؟ 
ترامپ زمانی از برجام خارج شد که مطمئن بود ایران 
از این توافق خارج نخواهد ش��د. ای��ران باید پیش از 
خروج امریکا  از برجام، این موضوع را مطرح می کرد 
که اگر آنها چنین کاری کنند ایران هم از برجام خارج 
خواهد ش��د. اگر آن زمان این کار را انجام می دادیم 
خیلی بهتر بود اما ب��ه جای آنکه این ط��ور بگوییم، 
رئیس جمهور و برخی از مقامات دولت ما گفتند اگر 
امریکا  خارج شود ما با اروپایی ها ادامه خواهیم داد و 
موضوع برجام اروپایی ب��دون حضور امریکا  را مطرح 
کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران بارها تأکید کرد اگر امریکا  از توافق هس��ته ای 
خارج ش��ود، ایران همچنان در برجام خواهد ماند و 
این اظهارات از س��وی دیپلمات های اروپا به مقامات 
امریکا یی انتقال داده می شد و امریکا یی ها هم به دنبال 
افزایش فشارها برای گرفتن امتیازهای بیبشتر بودند و 
با این تصور از برجام خارج شدند و حتی براندازی نظام 

جمهوری اسالمی را هم پیش بینی می کردند.
مقام  ه�ای دول�ت امری�کا  پی درپ�ی 
می گویند دنبال تغییر رژیم نیستند. آیا 
همه مقامات کاخ سفید به ادامه سیاست 
افزایش فشارها برای گرفتن امتیازهای 
بیش�تر از ایران و حتی سیاس�ت تغییر 
نظام، نظ�ر واحدی دارند ی�ا تنها دونالد 

ترامپ دنبال چنین موضوعی است؟ 
تحلی��ل امریکا یی ها این بود که با خ��روج از برجام 
امتیازهای مورد نظر خودشان را می گیرند و ایران 
هم همچن��ان در توافق هس��ته ای می ماند. ترامپ 
حتی توافق مفاد برجام را مطالعه نکرده و به دنبال 

نابودی این توافق بود، البته نه به خاطر اینکه برجام 
توافق ب��دی برای امریکا س��ت بلکه ب��ه این خاطر 
که باراک اوباما آن را امضا کرده بود. مش��اوره های 
اش��تباهی به ترامپ دادن��د که با خ��روج از برجام 
می تواند امتیازهای بهتری بگیرد. در مورد نتانیاهو 
هم سخنانی که او  می گفت، مشکلی با توافق با ایران 
نداشت بلکه با برنامه هسته ای ایران مشکل داشت 
و آن  را تهدیدی برای امنیت اسرائیل می دانست و 
مدعی بود می توان تأسیسات هسته ای را بمباران 
کرد یا اینک��ه از طری��ق مذاک��ره آن را از بین برد. 
تصورشان این بود که اگر سایت های هسته ای ایران 
را بمباران کنند، باز هم چند س��ال بع��د ایرانی ها 
می توانند آن را دوباره احیا کرده و با سرعت بیشتری 
ادامه دهند اما اگر می خواهند این مشکل را ریشه ای 
حل کنند، باید توافقی در ای��ن زمینه انجام دهند 
که از مس��یر آن برنامه هس��ته ای ایران را کنترل 
کرده و سایت های هس��ته ای ایران از طریق آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تعطیل شود. این برآورد غلط 
در امریکا  وجود داش��ت که اگر در اثر افزایش فشار 

حداکثری، جمهوری اسالمی سرنگون شود بهترین 
گزینه است و اگر هم نشد در برابر فشارها تضعیف 
خواهد شد و حاضر می ش��ود امتیازهای بیشتری 
بدهد و فعالیت های منطقه ای خود را کاهش دهد. 
اگر وضعیت مال��ی ایران ضعیف ش��ود، این زمینه 
وجود دارد که برخی مش��کالت که امریکا  با ایران 
در منطقه داشته اس��ت، حل ش��ود. از این جهت 
حتی بعد از اولتیماتوم شورای امنیت ملی ایران در 
18 اردیبهشت، برخی مقامات اروپایی که در ایران 
حضور داش��تند، تأکید کردند که اقدام ایران برای 
کاهش تعهداتش در برجام ش��وکی به امریکا  وارد 
کرده است و برای افرادی که پیش بینی می کردند 
ایران در برجام خواهد ماند، این مس��ئله غیر قابل 

پیش بینی بود.
به نظر شما اینکه اروپایی  ها اصرار دارند ایران 

در برجام بماند چه نفعی برایشان دارد؟

توافق هس��ته ای ایران ب��رای طرف ه��ای اروپایی 
اهمیت دارد زیرا برجام توانسته راه رسیدن تهران 
به این س��طح از توانمندی هسته ای را متوقف کند 
پس با این وجود، توافق مناس��بی به نظر می رسد. 
غربی ها برای برنامه هس��ته ای ای��ران ارزش قائل 
بودند و ب��ه همین خاطر جان ک��ری، وزیر خارجه 
سابق امریکا  تالش می کرد این برنامه را محدود کند 
ولی مذاکره کنندگان ایرانی اهمیت این داشته های 
باارزش را نمی دانستند. االن به خاطر اینکه امریکا  
از برجام خارج شده، اروپایی ها دغدغه امنیتی دارند 
و تعدادی از مقامات س��ابق کاخ سفید مثل رکس 
تیلرسون و جیمز متیس، که از طرف ترامپ برکنار 
شدند، نمی خواس��تند امریکا  از برجام خارج شود. 
چون برای امریکا  توافق خوب��ی بود و اینکه ظریف 
می گفت واش��نگتن از این توافق خارج نمی ش��ود 
به خاطر این بود که برج��ام واقعاً برای امریکا یی ها 
خوب بود. االن فرانسوی ها به ترامپ فشار می آورند 
که برجام را تا حدی با مکانیسم های جدید اصالح 
کند تا این توافق همچنان پابرجا بماند. متأس��فانه 
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مذاکره در شرایط فعلی تنفس مصنوعی به دولت ترامپ است
بررسی تالش های دیپلماتیک اروپا برای نجات برجام در گفت وگو با دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل 

ترامپ زمانی از برجام خارج شد که مطمئن 
ب�ود ای�ران از این تواف�ق خ�ارج نخواهد 
ش�د. ایران بای�د پی�ش از خ�روج امریکا  
از برج�ام، ای�ن موضوع را مط�رح می کرد 
که اگر آنها چنی�ن کاری کنن�د ایران هم 
از برجام خارج خواهد ش�د. اگ�ر آن زمان 
 این کار را انج�ام می دادیم خیلی بهتر بود

هر زمانی که ای�ران از مذاکره با امریکا  
صحبت می کند، تنف�س مصنوعی را 
برای آنها ایجاد می کند و امریکا یی ها 
تصور می کنند سیاست فشار بر ایران 
جواب داده ام�ا نباید مقام�ات ایرانی 
پالس های مذاکره ب�ه طرف امریکا یی 
بدهن�د. دس�تگاه دیپلماس�ی دولت 
سال هاست با اس�تراتژی گفت وگو در 
جهان شناخته شده و امریکا  هم می داند 
اگر فرصت واقعی مذاکره را فراهم کند 
ایران ه�م اس�تفاده خواهد ک�رد اما 
 تکرار موضوع مذاکره اش�تباه اس�ت

کشورهای اروپایی برای جلوگیری از اجرای 
روح اهلل صالحی
      گفت وگو

گام س�وم کاهش تعهدات ایران در برجام، 
خود را به هر دری  زدند تا ش�اید بتوانند با 
متقاعد کردن دونالد ترامپ به عقب نش�ینی از بخش�ی از خواسته  های 
خود، برج�ام را نجات دهن�د اما مقامات ای�ران این تالش ه�ا را ناکافی 
می دانس�تند. آنچه از گفته  های مقامات ایرانی و دیپلمات های اروپایی 
برمی آید، پیشنهادهای فرانسه راضی کننده نبوده و خواسته های تهران 
برای منتفع شدن از منافع برجام را تضمین کند و از طرفی، اصرار دونالد 
ترامپ به ادام�ه تحریم ها علیه ایران موانعی اس�ت که مس�یر هر گونه 

توافقی بین ایران و امریکا  را می بندد. دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل 
بین الملل و استاد دانشگاه تهران معتقد است هر زمانی که ایران از مذاکره 
با امریکا  صحبت می کند، تنفس مصنوعی برای تیم ترامپ ایجاد می کند 
و امریکا یی ها تصور می کنند سیاست فشار بر ایران جواب داده اما نباید 
مقامات ایرانی پالس ه�ای مذاکره به طرف امریکا ی�ی بدهند«. به گفته 
ایزدی، »این برآورد غلط در امریکا  وجود داش�ت که اگر در اثر افزایش 
فشار حداکثری، جمهوری اسالمی سرنگون شود بهترین گزینه است و 
اگر هم نش�د در برابر فش�ارها تضعیف خواهد ش�د و حاضر می ش�ود 
امتیازهای بیشتری بدهد و فعالیت های منطقه ای خود را کاهش دهد.«


