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استاد رحيم پور ازغدي در ششمين كنفرانس افق نو :

پشت نام اتحاديه اروپا ،هيچ اتحادي وجود ندارد
اروپا مجبور است بين منافع خود و
منافعآمريكا يكي را انتخاب كند

بايد يك اتحاديه جهاني با هدف شكستن
انحصار حاكم بر جهان تشكيل دهيم

آيا راهکارهاي اروپا ب راي ادامه برجام مفيد است ؟

جهان در قرن بيست
سرمايهداري غرب ،بدون جنگ
و يكم دموك راتيك نيست
اموراتش نم يگذرد

طهماسب مظاهري:

فكر ميكنند با حراج ذخاير ارزي
بحران ارزي را مهار كرده اند

جريان سرمايهداري از جنگ اول و دوم
جهان را با ارعاب بمب اتم كنترل م يكند

کشورهاي آسيايي بايد
هرچهبيشتربايکديگر
همکاريکنند

سفير آمريکا در آلمان :اروپا بايد تحري مها
عليه ايران را اعمال کند!
اروپا :هفته آينده در خصوص برجام
تصميم مي گيريم

بخش سياسي خارجي :مقامات اروپايي ادعا کرده اند که
مي توانند با ارائه طرح هايي مشترک ،توافق هسته اي با ايران را
حفظ کنند .اين در حالياست که برخي مقامات اروپايي صراحتا
اذعان کرده اند که نمي توانند شرکتهاي خود را براي همکاري
با ايران در دوران پسابرجام مجاب کنند.به عنوان مثال ،وزير
اقتصاد آلمان علي رغم اينکه نسبت به تالش کشورش براي
جلب همکاري شرکتها با ايران در دوران پسابرجام ادامه
مي دهد ،اما تضميني در خصوص عملي شدن اين همکاري ها
نداده است .ترامپ شامگاه سهشنبه ( 18ارديبهشت) طي سخنراني
در کاخ سفيد با متهم کردن ايران به تالش براي دستيابي به
سالح اتمي ،مخفي کردن ابعاد نظامي برنامه هستهاي و دخالت
در امور کشورهاي منطقه ،خروج آمريکا را از برجام اعالم کرد .وي
همچنين تاکيد کرد تحريمهاي پيشين هستهاي و تحريمهاي
سختتر و جديدتر در بازه  90تا  180روزه عليه ايران باز خواهند
گشت .ترامپ همچنين از مقامات تهران دعوت کرد تا به مذاکرات
جديد با آمريکا برگردند«.مايک پمپئو» وزير خارجه آمريکا بعد از
بازگشت از سفر منطقهاي به شرق آسيا ،در تالش است تا مذاکراتي
را با کشورهاي اروپايي ،عربي و آسيايي جهت فشار آوردن به ايران
انجام دهد.خبرگزاري «رويترز» به نقل از مقامات ارشد آمريکايي
نوشت که پمپئو با کشورهاي مذکور مذاکراتي را آغاز خواهد کرد
تا براي بازگرداندن ايران به ميز گفتگو براي توافقي جديد که شامل
موضوعات هستهاي و برنامه موشکي شود ،فشار بياورند.
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محمدجواد ظريف:

كشورهاي اروپايي بايد
بهمنتضمينبدهند
موگريني  :از روحاني تضمين
گرفتهام از برجام خارج نشود

در سايت رسالت بخوانيد
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اروپا در صدد انعقاد توافق ثانويه است

رصد بازي تروئيکاي
اروپايي در برجام
انتقاد برجامي مارتين شولتز از کاخ سفيد
سخنان تکراري خانم صدر اعظم

مناسب سازي مكانها براي تردد معلوالن
پرونده باز بيمه معلوالن
مسئله معيشت معلوالن

يادداشت »

» سرمقاله

گفتگو با اروپا سرکاري است

سيد مسعود علوي
اين ماجرا را زياد شنيده ايد که يک نفر وارد مغازه يک حقه باز مي شود،
سر معامله اي ساده با او درگير مي شود ،او هم درگيري را به خيابان
مي کشد ،مردم که براي حل دعوا جمع مي شوند آن قدر شلوغ و پلوغ
مي شود که معلوم نيست کي با کي دعوا مي کند .در اين هنگام مغازه دار
به جماعت رو مي کند و مي گويد؛ لطفاً از جلوي مغازه من برويد آن
طرف تر دعوا کنيد!
ماجراي ما با آمريکا ،انگليس ،فرانسه و آلمان نيز همين است .آمريکا طرف
اصلي دعواي ما در برجام بود .حاال از برجام خارج شده و به انگليس و
آلمان و فرانسه مي گويد؛ برويد آن طرف تر دعوا کنيد .جالب اين است
که ما هم آن را پذيرفته ايم!
فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اروپا گفته که از رئيس جمهور
ايران تضمين گرفته است که ايران علي رغم خروج ترامپ از برجام و وضع
تحريم هاي جديد همچنان در توافق بماند!
وقتي آمريکا طرف دعواي ماست و تشديد تحريم ها و وضع آنها در
واشنگتن پخت و پز مي شود ،ما چه طور مي توانيم همچنان به برجام
پايبند باشيم؟ وقتي در يک قرارداد ،طرف اصلي زير آن زده است ،کدام
عقل سليم حکم مي کند ما همچنان به تعهد خود و ماندن در اين
قرارداد اصرار داشته باشيم؟ مفهوم اين سخن آن است که کسي خانه اي
از يک نفر خريده است ،پول آن را هم داده است اما طرف از تحويل خانه
خودداري مي کند ،هم او مي گويد؛ من به عهد خود وفادارم ولو خانه اي
هم به دست نياوردم!
اين عقالنيت ديپلماتيک که اکنون دستگاه ديپلماسي کشور از آن پيروي
مي کند ،در کدام دانشکده روابط خارجي تدريس شده و فارغ التحصيالن
آن چگونه از آن مدرک گرفته اند؟
ماندن يا نماندن در برجام چيزي نيست که رئيس جمهور بتواند به تنهايي
در باره آن تصميم بگيرد و بعد از سخنان ترامپ مبني بر خروج از برجام،
آن را اعالم کند .اين موضع يعني ناديده گرفتن مجلس شوراي اسالمي،
هيئت نظارت بر حسن اجراي برجام و شوراي عالي امنيت ملي به عنوان
عالي ترين مرجع تصميم گيري در اين باره! رئيس جمهور مي توانست در
نطق خود در واکنش به سخنان وقيحانه ترامپ ،تعليق تعهدات برجامي
ايران را اعالم کند و به قرائت جديدي از کاپيتوالسيون که  10سال است
بر فعاليت هاي علمي ايران سايه انداخته ،پاسخ دهد .روز  23ارديبهشت
 ،58روز لغو کاپيتوالسيون بود .در آستانه سالروز اين مناسبت ملي ،آقاي
روحاني اين موضع محکم را مبني بر خروج از کاپيتوالسيون علمي،
مي توانست با سرافرازي اعالم کند .برجام بدون آمريکا يعني برجام منهاي
برجام! اص ً
ال وجود خارجي ندارد که در آن بمانيم يا نمانيم .اروپايي ها اگر
قدرت ماندن در برجام را داشتند به تعهدات خود عمل مي کردند و اجازه
مي دادند ايران براي پرداخت حقوق کارکنان سفارتخانه هاي خود در آلمان،
فرانسه و انگليس حداقل يک حساب بانکي باز مي کرد ،مبادالت پولي و
بانکي بين تجار و مقامات اقتصادي آنها پيشکش! اگر اروپايي ها به عهد و
پيمان خود پايبند بودند ،در سال  82که با ايران توافق کردند ،به توافق خود
پايبند مي ماندند .آنجا که آمريکا نبود ،آنها طرف دعوا و گفتگوي ما بودند.
آنها اگر راست مي گفتند حد اقل در سفر اخير وزير خارجه ما به آلمان ،از
دادن سوخت به هواپيماي حامل ظريف دريغ نمي کردند .سوخت هواپيماي
مسافربري که سوخت موشک نيست که آن را دريغ مي کنند.
توطئه اي که امروز در کار است ،اين است که برجام به تعبير وزير خارجه
انگليس همچنان به عنوان دستبند در دستان ايران عمل کند و ما را به
عنوان متهم و بدهکار از اين گفتگو به آن گفتگو ببرند ،بدون اينکه آنها
به هيچ يک از تعهدات خود عمل کنند!
اين سخن که؛ «اگر اهداف ما از برجام بدون آمريکا محقق شود ،چه بهتر!»
يک آرزو و رؤياي دست نيافتني است ،چرا که فهرست مطالبات اروپايي ها
مبني بر ماندن ما در برجام در حالي که هيچ اختياري هم از خود ندارند،
بيشتر و باالتر از ادعاها و طلبکاري آمريکايي هاست.
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آل اسحاق  :شيوه جديد صادرات
هنوز ابالغ نشده است
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس جمهوري سريالنکا:

سردرگمي هستهاي
در قاره سبز
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احمد رضا هدايتي
متأسفانه همانگونه که پيشبيني ميشد ،به رغم تمام تالشهاي صورت گرفته توسط
مسئولين محترم دستگاه ديپلماسي کشور ،سرانجام دولت آمريکا در اقدامي نامتعارف و
غيرمنطقي و تحت تأثير فشار البي صهيونيستي و تحليلها و مشاورههاي غلط و خصمانه
مشاوران شرور و جنگافروز کابينه ترامپ از جمله؛ جان بولتون ،از برجام خارج و سرانجامي
نافرجام و بيش از پيش مبهم را براي برجام رقم زد.
البته بايد عوامل ديگري مانند؛ قدرتنمايي و توهم کدخدايي جهان ،جلب اعتماد حکام عربستان
و حفظ وضعيت شيردهي سعوديها ،ايجاد بهانه براي تداوم و استمرار آشوبهاي منطقهاي
در جهت حفظ بازار فروش تسليحات آمريکايي ،جبران سرخوردگي سياسي آمريکا در برابر
قدرتنمايي کره شمالي و امثال آن را نيز در اين تصميمگيري ابلهانه مؤثر دانست.
اگرچه ترامپ از همان ابتدا ،اين اقدام را نوعي پيروزي و موفقيت براي خود قلمداد کرده
است،اما بيشک اين تصميم رئيسجمهور خودشيفته آمريکا ميتواند به شکستي بهمراتب
بزرگتر از کوتاه آمدن يانکيها در برابر تهديدات و قدرت دفاعي کره شمالي تبديل شود.
با اينکه کارشناسان مسائل سياسي به درستي بر اين باورند که با خروج سردسته اشرار
از اين تفاهمنامه بينالمللي ،شرايط بهتري براي دستيابي به طرح بزرگ اقتصاد مقاومتي
فراهم خواهد شد ،با اينحال به علل مختلف از جمله؛ تأثير اين رفتار استکباري در بيثباتي
قوانين بينالمللي و کاهش تأثيرگذاري نقش نهادهاي بينالمللي در حل مسائل جهاني و نيز
احتمال تشديد بحرانهاي منطقهاي ،تقريباً هيچکس از اين رخداد که پيامها و پيامدهاي
متفاوتي را در پي دارد ،خوشحال نشد.
مهمترين پيامدهاي اين تصميم:
آمريکا سالهاست که قدرت سلطه و نفوذ اوليه و موقعيت سياسي خود در سطح جهان را از
دست داده است ،اما قطعاً اين اقدام يکجانبه آمريکا ،به تضعيف بيش از پيش جايگاه اين کشور
و در نهايت ،انزواي بيشتر اين حکومت ياغي در افکار عمومي جهان منجر خواهد شد.
تصميم اخير ترامپ ثابت کرد که براي آمريکا فقط منافعسرمايهداران آمريکايي حائز اهميت
است و براي منافع ديگران هيچ ارزشي قائل نيستند و همين مسئله سبب خواهد شد تا
گسلهاي ارتباطي بين اروپا و آمريکا دهان باز نموده و در تعامالت اقتصادي و سياسي آنها
با يکديگر خلل و شکاف عميقتري را ايجاد نمايد.
برخالف تصور ترامپ ،اين تصميم نهتنها متضمن تأمين منافع آمريکا نيست ،بلکه عواقب و
پيامدهاي احتمالي و ناخواسته آن از جمله؛ گسترش ناامني ،جنگ و درگيري در منطقه،
ممکن است ،منافع فعلي ساير کشورها بهويژه اروپا را هم در منطقه و بلکه در سطح جهان
در معرض خطر جدي قرار دهد.
همچنين اين تصميم ،ماهيت استکباري و خودبزرگبيني و نيز زيادهخواهيهاي آمريکا را
بيش از گذشته آشکار ساخته و لذا اين برجام نيست که يک عضو خود را از دست داد،
بلکه اين آمريکاست که  5کشور ديگر و بلکه اعتماد عمومي جهان را در جريان اين تصميم
نابخردانه از دست داد.
اگرچه از مدتها پيش به خاطر ا ِعمال نفوذ آمريکاييها بر ساختار سازمانملل ،ناکارآمدي اين
سازمان در حل مسائل بينالمللي ،بر کشورهاي جهان ثابت شده است ،اما بيترديد تصميم
خودسرانه دولت ترامپ براي خروج از اين توافقنامه بينالمللي ،اندک اعتبار باقيمانده اين
سازمان را نيز بر باد فنا خواهد داد و سلباعتماد بيشتري را نسبت به تصميمات آتي اين
نهاد بينالمللي در پي خواهد داشت.
موضعگيري سازمان ملل (هرچند ناکارآمد) و ساير کشورهاي جهان در برابر تصميم اخير
ترامپ ،پيامد منفي ديگري است که اين کشور از هماکنون با آن مواجه شده و به احتمال
زياد با بروز عوارض اين تصميم غلط ،نظام سياسي جهان در روزها و ماههاي آينده شاهد
تشديد اين موضعگيريها خواهد بود.
تاريخ ايران اسالمي نشان داده که مردم مؤمن و غيرتمند اين خطه ،همواره در سختيها و
شدايد با اتحاد بيشتر و انسجام قويتر به ميدان مقابله با تهديدات وارد ميشوند و اين نيز
پيامد ديگري است که قطعاً خوشايند دولتمردان آمريکايي نيست ،چرا که اينگونه واکنشهاي
عمومي ،در اکثر موارد نقشه آنها را خنثي نموده است.
پيامهاي اين تصميم:
با توجه به اينکه در جريان اين ماجرا ثابت شد ،نظام بينالمللي و منافع ساير کشورها (حتي
اروپا) براي آمريکا پشيزي ارزش و اعتبار ندارد ،لذا يکي از پيامهاياين تصميم ميتواند اين
باشد که کشورهاي جهان بايد براي ايجاد ثبات در انجام تعهدات و رعايت قوانين و مقررات
بينالمللي ،موضوع بازنگري و اصالح ساختار نهادهاي بينالمللي رابا جديت و سرعت بيشتري
در دستور کار قرار دهند.
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پيامها و پيامدهاي خروج آمريکا از برجام

