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واعظی :کسانی که با «سیافتی» مخالفت میکنند در دولت دهم موافق آن بودند
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفت:
مطالبــی کــه در مجلس دربــاره الیحه
الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه
بــا تأمیــن مالــی تروریســم و مبــارزه با
پولشویی «ســیافتی» مطرح شد
درست نیســت .اینکه برخی از
نماینــدگان بخواهند صفاتی
بــه دیگــران بدهند ،درشــأن
نمایندگان نیست.

بهگــزارش ایرنــا ،محمــود واعظــی در
حاشــیه جلســه هیــأت دولت ،بــا بیان
اینکــه درخواســت عضویــت در ایــن
کنوانســیون در دولت دهم انجام شده
اســت و ارتباطــی بــا این دولــت ندارد،
افــزود :همیــن آقایانــی کــه االن بــا آن
مخالفــت میکننــد ،در دولــت دهــم
حامی آن دولت بودند .چه شده است
آن روز ســکوت کردند و امروز مخالفت

دیدارهای دیپلماتیک ظریف در « پرتوریا»

پیگیری رایزنیها برای حمایت از برجام این بار در آفریقای جنوبی
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه طی
روزهای گذشــته با ســفر به چین ،روســیه،
هنــد و مقــر اتحادیــه اروپــا در بروکســل به
رایزنی برای دعوت از کشــورها به حمایت
از برجام بدون امریکا پرداخته بود ،طی دو
روز گذشــته در سفر به آفریقایجنوبی این
برنامهراپیگرفت.
بهگــزارش ایرنــا ،محمد جــواد ظریف
کــه در رأس هیأتی سیاســی و اقتصادی به
پرتوریا سفر کرده بود ،با «سیریل راماپوزا»
رئیس جمهــوری و «لیندیوی سیســیولو»
وزیــر امور خارجه آفریقای جنوبــی دیدار و
گفتوگو کــرد .این گفتوگوهای دوجانبه
و رایزنیهــای پیرامــون اجــرای برجــام در
دوران پــس از خــروج امریــکا از این توافق
بینالمللــی در حالــی اســت کــه آفریقای
جنوبی بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ قاره
آفریقا پس از برجام ،گامهای خوبی برای
توســعه روابط با تهــران برداشــته و پساز
سفررئیسجمهوریوقتآفریقایجنوبی
به تهران در سال  ،1395دو کشور اقداماتی
بــرای توســعه همکاریهــا در بخشهای
حملونقل،ترابری،کشتیرانی،گردشگری
ومناسباتبانکیصورتدادهاند.برهمین
اســاس وزیــر خارجــه آفریقــای جنوبی در
دیدار با ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
همچنان بر لزوم حمایــت از برجام تأکید
کرد.
ظریف در بدو سفر به آفریقای جنوبی

و در جمــع خبرنــگاران پیرامــون آخریــن
تحــوالت و رایزنیهــای ایــران و  4+1درباره
حفظبرجامگفت«:هنوزمابستهعملیاتی
الزم را دریافــت نکردهایم ،همکاران ما در
اتحادیه اروپا و هم همکاران چینی و روسیه
عنــوان کردند که مشــغول کار کــردن روی
همینبستههستند».
بهگــزارش فارس ،ظریف با بیان اینکه
توگوهایکارشناسیکه
«درآخریندورگف 
هفته گذشــته در تهران برگزار شد ،یک بار
دیگر همه اعضای باقیمانده برجام تعهد
خــود را بــرای اینکــه اقدامــات الزم را برای
تضمین برخورداری ایران از دستاوردهای
اقتصــادی برجــام انجــام بدهنــد ،اعــام
کردنــد» ،افــزود« :در ســفری کــه بــه چین
داشــتیم در مالقــات رئیــس جمهــوری با
رؤســای جمهــوری چین و روســیه همین
بحثها مطرح شد ،همه مشغول بررسی
روشهایمختلفتضمینامتیازاتایران
در برجام هستند ،البته فرصت محدودی
است و ما در این فرصت محدود مشغول
رایزنیهای گسترده هم با اعضای برجام و
همبا شرکای خارج ازبرجامهستیم».
وی گفت« :ســفرهایی را سایر اعضای
هیــأت دولــت و مقامــات ســابق در هفته
آیندهبهکشورهایمختلفخواهندداشت،
در این جهت اســت کــه اطمینان حاصل
کنیــم مردم ایران همه امتیازاتی را که باید
از توافق هستهای بگیرند ،دریافت خواهند

کرد و برای این هدف ضمانتهای الزم از
طریقاقداماتیکهخودماصورتخواهیم
داد در نظر گرفته شده که اطمینان حاصل
کنیــم همانطور که رهبــر معظم انقالب
گفتنــد همزمــان محدودیــت و تحریم با
هم غیرممکن اســت ».ظریف همچنین
گفــت کــه دربــاره دور بعــدی مذاکــرات با
توگو هســتیم و
وزیــران ( )٤+١در حال گف 
مذاکــرات وزیــران در آینده انجــام خواهد
شد و همچنین ســایر مذاکرات کارشناسی
که ممکن است برای آمادهسازی نشست
وزیران الزم باشد.
وزیر خارجه درباره سفرش به آفریقای
جنوبــی نیــز گفــت« :آفریقــای جنوبــی از
شرکای نزدیک ایران است ،از نظر سیاسی
ما همواره در کنار مردم این کشور بودهایم و
ارتباطاتمان را با رژیم آپارتاید قطع کردیم
و بعــد از رژیم آپارتاید بهتریــن روابط را با
آفریقای جنوبی داشــتیم .دولت آفریقای
جنوبی همواره حامی حقــوق مردم ایران
در بحــث هســتهای بــوده چــه در ابتــدای
مذاکرات هستهای و چه بعد از برجام».

میکننــد .بــه گفتــه وی ،ایــن گونــه
اقدامــات ،ســیگنالهای منفــی هم به
جامعه و هم به خارج از کشور میدهد
و الزم است هماهنگیها بیشتر شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تخصیص
محلــی بــرای برگــزاری تجمعــات و
اینکه درخواســت مجــوز بــرای برگزاری
راهپیمایــی بــا اصــل آزادی اجتماعات
مغایــرت دارد ،گفــت :وقتــی عــدهای

میخواهنــد اعتراضــی کننــد ،اجــازه
میگیرنــد و مســیرش را هــم مشــخص
میکننــد؛ ضمن اینکه این طور نیســت
هــر کس هــم بــرود .کســی که خواســتار
مجوز اســت ،باید از کانون ،حزب و گروه
شــناخته شــده و ثبــت شــده باشــد و ما
هــم داریــم مقدمــات ایــن کار را فراهم
میکنیم .رئیس دفتــر رئیس جمهوری
همچنیــن دربــاره پیامکهایــی کــه روز

یکشــنبه در مجلــس بــرای نماینــدگان
ارسال شــد ،اظهار داشت :بههر حال در
مجلس موافق و مخالف از این پیامکها
رد و بدل میشــود .وی اضافه کرد :اینکه
صبح اول وقت این افراد را جلو مجلس
جمــع کردنــد کــه معلــوم هــم هســت
چگونه جمع شدند یا بیایند در مجلس
تابلو آویزان کنند و طومار جمع کنند؛ این
نوع کارها مناسب نیست.

موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

تمرکز اروپا بر همکاری شرکتهای کوچک و متوسط با ایران است
مسئولسیاستخارجه اتحادیه اروپا
در اظهاراتی از بخشی از بسته پیشنهادی
اروپا برای حفظ برجام رونمایی کرد و در
عین حال ارتقای استانداردهای ایران در
مقابلهباپولشوییوتأمینمالیتروریسم
راخواستارشد.
«فدریــکا موگرینی» در جلســه عصر
سهشــنبه پارلمــان اروپــا بــا برشــمردن
اقدامات صورت گرفته برای حفظ توافق
هستهایباایران،گفت«:هماکنونتمرکز
روی شــرکتهای کوچــک و متوســط
اروپایی اســت کــه ارتباط کمتری بــا بازار
امریکادارند».
بهگزارش ایرنا ،موگرینی با بیان اینکه
«مشغولکاررویاقداماتیعینیباهدف
حفــظ همــکاری بــا ایــران در حوزههای
کلیــدی ،از جملــه زمینههــای بانکــی و
فاینانس،تجارتوسرمایهگذاری،نفتو
حملونقلهستیم»،گفت«:مهمترین
چالش کنونــی مــا ،یافتــن راه حلهایی
برای تعامالت بانکی و فاینانس اســت.
این موضوعات هم در ســطوح سیاســی
و هم در نشســتهای کارشناسی فشرده
کــه عمدتــاً بهصــورت روزانــه در تهــران
و بروکســل برگــزار میشــوند ،در دســت
بررسی است ».مسئول سیاست خارجه
اتحادیــه اروپــا در ادامــه تنهــا راه نتیجــه
بخــش بــودن ایــن فعالیتهــا را اقــدام
جمعــی اعضــا در ســطح اتحادیــه اروپا

و نیــز اقدامــات فــردی هر کشــور به نحو
هماهنگ دانســت و افــزود« :ایــران هم
باید سهم خود را انجام دهد .تهران باید
استانداردهای خود در مقابله با پولشویی
و تأمین مالی تروریســم را بهبود بخشــد
و اصالحات بانکی را توســعه دهد .اینها
گامهــای اساســی بــرای جــذب بیشــتر
بانکهاوشرکتهایاروپاییاست».
مسئولسیاستخارجه اتحادیه اروپا
با اشاره به  11گزارش آژانس بینالمللی
انــرژی اتمــی در تأیید پایبنــدی ایران به
برجــام ،تأکیــد کــرد« :اجــرای تعهدات
اقتصادی برجام هم باید ادامه یابد؛ چرا
که برداشتن تحریمها و فرصتهایی که
این موضوع برای عادیســازی تجارت و
روابــط اقتصادی با ایــران ایجاد میکند،
دیگربخشاساسیتوافقاست».
وی با انتقاد ضمنــی از خروج برخی
شــرکتهای اروپایی از ایــران ،ادامه داد:
«ایــن موضــوع فشــار زیــادی در عرصــه
سیاســت داخلــی ایــران بویــژه از ســوی
آنهایی ایجاد کرده است که همواره با این
توافق مخالف بودند .از سوی دیگر اعتبار
کل جامعه جهانی و نظام سازمان ملل
متحدزیرسؤالرفتهاست».
موگرینــی در خصــوص زمینهچینی
ایران برای توســعه توانمندی هســتهای
گفت« :آشــکار اســت که اقدامات اعالم
شدهایراننقضتوافقنیست؛اماکمکی

همبهاعتمادسازینمیکند».
موگرینــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در
زمــان مذاکــرات بــا ایــران ،هــر موضــوع
غیرهســتهای کنــار گذاشــته شــده بــود و
برجام هیچ گاه قرار نبود همه مشکالت
مــا بــا ایــران را حل کنــد ،گفــت« :حفظ
برجــام میتوانــد زمینــه بهتــری را برای
رسیدگی به این موارد ایجاد کند .چنانکه
هماکنــون یــک فرآینــد گفتوگــوی
منطقهایبامشارکتایرانواتحادیهاروپا
بویژه فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و انگلیس بنا
گذاشــته شــده که تــا همین حــاال هم به
گام مهمــی در تســهیل بازدیــد نماینده
ویــژه ســازمان ملل از صنعا منجر شــده
است».ویدربخشپایانیصحبتهای
خود خواســتار حمایــت پارلمــان اروپا از
مصوبههــای اخیر کمیســیون اروپا برای
اجــرای قانــون مسدودســاز تحریمهای
امریــکا ( )Blocking Statuteو نیــز
دســتورالعملهای جدیــد بــرای بانــک
ســرمایهگذاری اروپــا بــا هــدف ترغیــب
سرمایهگذاریدرایرانشد.

ëëیادداشت «توافق حداقلی» ،کیهان برزگر
ترامــپ در گفتوگــوی مطبوعاتــی بعــد از نشســت ســران
دگرخوان
دو کشــور ،اعــام کــرد :تمایل زیــادی به اجــرای چنین مدل
بهاصطــاح موفقیتآمیزی درباره ایــران دارد .البته او ایران
و کرهشــمالی را دو مــدل متفــاوت ارزیابــی کــرد و بیــان کرد
مسأله اصلی ایران ،نفود به منطقه مدیترانه است .فرصت
ترامپ در گفتوگو با کرهشــمالی این اســت که متحدان کرهشمالی؛ یعنی چین
و روســیه ،خواهان غیراتمیشــدن شــبهجزیره کره هســتند و از این نظــر از نتایج
مثبت این گفتوگو خوشــحالاند؛ امــا درباره ایران ،متحــدان منطقهای امریکا؛
یعنی ســعودیها و نتانیاهو ،پشت پرده فشار سیاسی-اقتصادی امریکا به ایران
هستند؛ بنابراین پیگیری یک سیاست مستقل از سوی ترامپ بدون درنظرگرفتن
خواســتههای آنها ،کمتر متصور اســت .فراتر از این ،چالش اصلی ترامپ در یک
توافق بزرگ با ایران ،این اســت که او میخواهد دیدگاه حداکثرگرایانه خود را به
ایــران تحمیل کند .این ویژگی ،با اصول یک توافق بزرگ؛ یعنی وجود «نیازهای
متقابل استراتژیک» و «نیات و اهداف صادقانه» در تضاد است؛ اما هیچکدام از
این دو ویژگی در شرایط فعلی بین ایران و امریکا ،بویژه با خروج ترامپ از برجام
و فشار بر بقیه اعضای باقیمانده در برجام بویژه تردیدهای اروپا ،وجود ندارد.
ëëیادداشت «تحقق یک کار غیرممکن» ،بهزاد شاهنده
مشکلی که در این میان وجود دارد برداشت و تفسیر متفاوت
واشنگتن و پیونگ یانگ نسبت به «خلع تسلیحات» است.
کــره شــمالی از  2006بــه یک قدرت اتمی بدل شــده اســت
حتی توانســته به فناوری نصب کالهکهای هســتهای روی
موشکهای بالستیک با توانایی هدف قرار دادن خاک امریکا دست
یابد .بنابراین معتقدم کرهایها با خلع سالح هستهای کامل موافقت
نخواهنــد کرد بلکه بهدنبال متوقف کردن توســعه برنامه هســتهای
نظامی خود و دریافت امتیازات از ســوی طرف امریکایی هســتند .از
همین رو اگــر اتفاقات یا اظهارنظرات خصمانهای از ســوی طرفها
انجام نشود ،در میان مدت واشنگتن و پیونگ یانگ به مذاکرات خود
ادامه خواهند داد .اکنون جو مثبتی برای گفتوگو آغاز شــده اســت.
امریکاییهــا برداشــت بدهبســتان از مذاکرات دارند .اما کره شــمالی
شــرایط ثابتی دارد که از ابتدا نیز بر همین شروط خود تأکید داشته و
بهدنبال دریافت امتیازات بیشتر از امریکا است.
ëëیادداشــت «پارادوکــس اســتراتژیک توافــق امریــکا با
کره» ،هادی محمدی
پروســه توافقهــای بعــدی برای کاهــش یا رفــع تحریمهای
اقتصــادی در کنــار بحــث از خــروج نظامیــان امریکایــی از
کرهجنوبــی ،یک پدیده پارادوکســیکال اســت .یا باید ســقف
توافق دو طــرف را یک توافق امنیتی برای مهار تنش بدانیم
یا اینکه یکبار دیگر تأکید و اســتدالل کنیم که قصد ترامپ از توافق اخیر ،اجرای
مصداقها و گامهای بعدی آن نیست و با بدعهدی و چرخش در قبال برداشتن
تحریمهــا یا خروج نظامیــان از کرهجنوبی ،صرفــاً بهانهای برای حضور بیشــتر و
مستقیم امنیتی و مذاکرات امنیتی را از طریق مذاکرات با کرهشمالی دنبال کرده
و قرار نیســت فراتر از توافقهای سالهای قبل با کرهشمالی قدمهای بیشتری به
اجرا درآید .لذا هرزنامههای قبیلهای در داخل کشور که نسخه مذاکراتی برای ایران
با ترامپ تجویز میکنند ،آرزو در سراب تصویر میکنند.

