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جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا ،طرح  ۴۱صفحهای خود را در راستای

کنگره بر
مدارترامپ

نگاهي به رفتار اروپا
در مواجه با ايران

مطالبات رئیسجمهور این کشور و با هدف «تغییر یکجانبه مفاد برجام» ارائه کردند

گروه سياسي_احمدرضا مسعودی :دونالد ترامپ
رييس جمهور آمريکا بعد از اينکه يک بار ديگر به
مدت  120روز دست به تعليق تحريمهاي هستهاي
و در عين حال دوباره مهلتي براي تغيير متن برجام
به کنگره داد حاال نمايندگان کنگره عمال دست به
کار شــده و به نداي ترامپ براي تغییر متن برجام
پاسخ مثبت دادهاند .در طرح
 41صفحــهاي و جديدي
کــه نماينــدگان کنگــره
آمــاده کرده و حــاال روي
آن کار ميکنند مســائلي
مطرح شــده که در صورت
اجرا متــن برجــام از نظر
آمریکاییها فاقد اعتبار بوده
و باید اصالحات ساختاری
در آن انجــام شــود .طرح
جديد نمايندگان کنگره دســت بــر روي توانايي
موشکي کشورمان هم گذاشــته تا هيئت حاکمه
اياالت متحده با بيپروايي هرچه تمام تر به دنبال
محدوديت ايــران و تحقق مطالبات دونالد ترامپ
باشــد .به گزارش «عصر ايرانيان»  ،اين طرح ضد
ايراني که توسط جمعي از جمهوريخواهان مجلس

نمايندگان آمريکا از جمله «پينتر روســکام»« ،ليز
چني» و گروهي ديگر آماده شــده اســت ،ادامه
تعليق تحريمهاي هســتهاي ايران را به شروطي
منوط کرده که جزئي از توافق هســتهاي نبودهاند.
جمعه هفته گذشته« ،دونالد ترامپ» رئيسجمهور
آمريکا تمديد تعليق تحريمهاي مرتبط با هستهاي
ايران را براي مدت  ۱۲۰روز
ديگر امضا و تأکيد کرد که
اين آخرين باري اســت که
تعليق تحريمهاي ايران را
تمديد ميکنــد ،مگر آنکه
اصالحاتي در برجام اعمال
شود .رئيسجمهور آمريکا
تصريح کرد که اين «آخرين
فرصــت» بــراي کنگره و
شــرکاي اروپايــي آمريکا
اســت که برجام را اصالح کنند .ترامپ در بيانيه
هفته گذشتهاش شــروطي فراتر از برجام از جمله
دائميشدن محدوديتهاي برنامه هستهاي ايران و
اعمال محدوديت بر برنامه موشکي ايران را مطرح
کرد و گفت اگر اين شروط محقق نشود ،آمريکا از
توافق هستهاي خارج ميشود...
صفحه2

علي محقق

«عصر ايرانيان» در گفت و گو با کارشناسان ،وضعيت توليد صنعتي
کنوني و اثرات اليحه بودجه سال آینده بر آن را بررسي ميکند

بودجه97
کمرصنايعراميشکند
مردم ،سال آينده  12هزار ميليارد تومان خرجي دولت را ميدهند

صفحه5
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بعد از سخنان و شــروطي که دونالد
ترامپ روز جمعه براي برجام گذاشت،
به نظر ميرســد تحرکات اروپاييها
براي اعمال فشار بر ايران نيز فزوني
يافته است .نشريه «فايننشال تايمز» در
گزارشي با موضوع ضرباالجل «دونالد
ترامپ» رئيسجمهــور آمريکاييها
براي تغييــر مفاد توافق هســتهاي
با ايران ،نوشــته اســت «کشورهاي
اروپايي در تالش براي پاسخ به تهديد
رئيسجمهور دونالد ترامپ براي بر هم
زدن توافق مهم هســتهاي با ايران،
فشارها به برنامه موشکهاي بالستيک
ايــران و درگيريهــاي منطقهاي را
افزايش دادهاند ».به ادعاي فايننشال
تايمز ،وزارت خارجه آلمان اعالم کرده
اســت که وزراي خارجه اين کشور،
فرانسه و انگلستان همراه با «فدريکا
موگريني» مسئول سياست خارجي با
ايران توافق کردهاند که «گفتوگويي
فشرده و جدي» درباره برنامه موشکي
و مسائل منطقهاي داشته باشند .در اين
يادداشــت تالش ميشود تا به نقش
اروپا در رابطه با ايران ،و به طور کلي در
مواجهه با موضوعات مربوط به ايران
اشاره شود.
اروپا تا چه زمان در مسئله برجام
در مقابل آمريکا ميايستد؟

براي بســياري اين سوال مطرح است
که آيا اروپاييها با تمام سياستهاي
دونالد ترامپ در خصوص ايران مقابله
ميکنند ،يا خير؟ براي بررسي و پاسخ
بــه اين ســوال ضروري اســت ابتدا
تاريخچه حضور و فعاليتهاي اروپا با...
ادامه در همين صفحه

یادداشت

نگاهي به رفتار اروپا در مواجه با ايران

و مقامات ارشــد اروپايي در دفاع از برجام ،اين نتيجه گرفته شود که اروپاييها ،در کنار
ايران ايســتاده اند ،چندان موضوع دقيقي نيست .چه اينکه اروپاييها هميشه به دنبال
مهــار ايران بوده اند .البته تفاوتهايي بين اروپا و آمريکا در سياســت مهار ايران وجود
داشته است .آمريکا حتي در دوران روشنفکرترين رئيس جمهور خود يعني اوباما هيچ گاه
گزينه نظاميبراي مهار ايران را از روي ميز برنداشت ،اما اروپاييها در تالش بودهاند از
قدرت نرم خود و ارزشهاي اروپايي خود براي مهار ايران اســتفاده کنند .هميشه نقش
بازيگــر و پليس خوب را بازي ميکردند ،ولي در عين حال مهار ايران را نيز مورد توجه
قرار داده اند.

ب .اروپاييها نگاه حقوق بشري تري نسبت به آمريکا دارند

ادامه از همين صفحه

 ...ايران را بررسي کنيم .حتي نياز نيست به گذشتهاي بسيار دور برويم ،سالهاي 2003
که موضوع هســتهاي ايران برجسته شد تا ســالهاي  2010 ،2009و  2011يعني اوج
تحريمهاي اقتصادي عليه بانک مرکزي و نفت ايران ،سالهاي مناسبي براي بررسي در
اين خصوص است که اروپاييها در مورد ايران ،چه تحرکاتي انجام داده اند ،و آيا اميدي
به پافشاري اروپاييها در اعالم مواضع فعلي آنها نسبت به ايران وجود دارد يا خير .ابتداي
داســتان با ماجراي مذاکرات هستهاي که بين ايران و سه کشور اروپايي يعني انگليس،
فرانسه و آلمان شروع ميشود ،که اروپاييها در تالش براي سوق دادن همه چيز به اين
ســمت بودند که ايران به کلي تمام فعاليتهاي هستهاي خود را تعطيل کند .بعد از آن،
وقتي پاي آمريکا به مذاکرات باز شــد ،اروپاييها با به کارگيري سياست دو دهه گذشته
خود در خصوص دنباله روي از آمريکا ،تالش کردند تا گوش به فرمان آمريکا در خصوص
ايران رفتار کنند ،لذا از رسيدن به هر راه کاري براي موفقيت در مذاکرات هستهاي پرهيز
کردند .بعد ،وقتي ماجراي ورود پرونده هستهاي ايران از شوراي حکام به شوراي امنيت و
تصويب قطعنامههاي  6گانه غيرقانوني شوراي امنيت عليه ايران به وجود آمد ،اروپاييها
از اعمال شديدترين تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران ،حمايت کردند و
حتي مانع از ورود اقالم حياتي شبيه به دارو و مواد غذايي به ايران شدند .بعد از آن وقتي
مذاکرات در دولت يازدهم پي گيري ميشد ،و احتمال رسيدن به توافقي جامع بين ايران و
ديگر اعضاي مذاکرات باال گرفت ،اروپاييها با يک تقسيم کار هوشمندانهاي که اتاق فکر
غربي براي آنها ترسيم کرده بود ،ايران را تحت شديدترين فشارها قرار دادند تا امتيازات
بيشتري از ايران بگيرند .نگاهي به فعاليتهاي مخرب فرانسه و وزير خارجه معروف آن
فابيوس ،گواهي بر اين موضوع است .بنابراين براي اينکه بدانيم اروپا تا کجا در کنار ايران
ميايستد ،يا به عبارت ديگر براي اينکه بدانيم اروپا تا کجا در مقابل آمريکا ميايستد ،بايد
به سابقه رفتار اروپاييها در قبال ايران رجوع کنيم .به طور کلي اين سابقه رفتار اروپاييها
در مورد ايران ،نشان دهنده چند نکته کليدي است:
الف .در استراتژي اروپاييها مبني بر مهار ايران نبايد ترديد کرد

اينکه از نقش يک سال اخير اروپاييها و سخنان فدريکا موگريني و ساير وزراي خارجه

اروپاييها نســبت به آمريکا نگاه حقوق بشــري تري دارند .براي آنها ورود به فضاي
اجتماعي ايران از مطلوبيت بيشتري برخوردار است تا فشار بر تصميمات سياسي ايران .به
همين دليل است که تالش ميکنند دفتر نمايندگي در ايران تاسيس کنند ،گفت و گوهاي
محرمانه و رسميبا ايران در خصوص مسائل حقوق بشري صورت دهند ،جذب دانشجويان
ايراني در دانشگاههاي اروپايي را تسريع بخشند ،تبادل دانشجو را پي گيري کنند و به طور
کلي در تالشند تا جامعه روشنفکر ايران را به سمت خود بکشند .بنابراين اروپاييها چشم به
جامعه ايران دوختهاند و به راحتي نميخواهند تصوير مردم را از اروپا مخدوش کنند.
ج .اروپاييها به دنبال منطقهاي عاري از رقابت تسليحاتي هستند

نکته ديگر نگاه منطقهاي اروپا به غرب آســيا است ،اروپا به دنبال منطقهاي عارري از
رقابت تسليحاتي است .طي  5سال اخير اروپاييها شديدا با بحران مهاجران از کشورهاي
بحران زده مواجه بوده اند .بنابراين ثبات در منطقه براي اروپاييها از اولويت بيشــتري
برخوردار اســت تا آمريکا .آنها ميدانند منطقه غرب آسيا هر لحظه آمادگي به وجود
آوردن يــک بحران بزرگ بين المللي را دارد و به دليل نزديکي با اروپا امکان ســرايت
بحران به اين قاره نيز وجــود دارد .بنابراين تالش ميکنند تا از الگوهاي ثبات در اين
منطقه حمايت کرده و سياست منطقه عاري از رقابت تسليحاتي را دنبال کنند .يکي از
داليل حمايت اروپاييها از برجام به همين موضوع بر ميگردد .اروپا به دنبال حمايت از
برجام است ،چرا که تصور ميکند حرکت ايران به سمت انرژي هسته اي ،ساير رقباي
منطقهاي را تشويق ميکند که به دنبال انرژي هستهاي و حتي سالح هستهاي بروند و
همين موضوع منجر به بي ثباتي منطقه ميشود ،که اروپاييها به دليل نزديکي جغرافيايي
چندان به آن مايل نيستند.
د .ايستادن در کنار ترامپ منزلتي براي اروپا ندارد

يک موضوع نيز به عدم تمايل اروپا به چســباندن سياســتهاي خــود به آمريکاي
دوران دونالــد ترامپ بر ميگردد .اگر چه ترامپ در چارچوب منافع ملي آمريکا حرکات
هوشمندانهاي انجام داده و ميدهد ،اما با اين حال اروپا معتقد است نگاه «فقط آمريکا»ي
ترامپ ســبب دوري از چندجانبه گرايي و ناديده گرفتن ساير طرفها از جمله اروپا در
موضوعات بين المللي شده است .اين موضوع چندان باب ميل اروپاييها نيست .بنابراين
تمايلي هم ندارند در سياستهاي دونالد ترامپ در کنار آمريکا بايستند .به اين دليل است
که اروپا حاضر است به هر قيمتي که شده از برجام دفاع کند .اگرچه براي ايران ،برجام
بدون آمريکا ،سند چندان با ارزشي نيز تلقي نميشودف چه اينکه اساسا موضوعيت اين
ســند براي ايران ،رفع تحريمهاي وضع شده عليه ايران ،است که بخش اعظم آنها
تحريمهاي يک جانبه ثانويه آمريکا است ،که بدون حضور اين کشور در برجام و التزام به
عملي کردن متن برجام ،اين سند نيز از موضوعيت ساقط ميشود.

با رسیدن به شاخص 322

هوای اهواز در وضعیت خطرناک قرار گرفت

شــاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت  8امشب
به  322رســید و در وضعیت خطرناک قرار گرفت.
به گزارش فارس ،شــاخص کیفــی هوا ()AQI
معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آالینده
موجود در هــوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با
واحدهای مختلف هستند ،تبدیل به یک عدد بدون

واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف
نمایش میدهد .وقتی که شــاخص آلودگی هوا از
 150باالتر میرود هوا برای همه شهروندان یک
شهر ناسالم عنوان میشود وقتی شاخص آلودگی
هــوا بین  200تا  300قرار میگیــرد در واقع هوا
بســیار ناسالم اســت و زمانی که شاخص از 300

فراتر رود در واقــع وضعیت آلودگی هوا خطرناک
است .کارشناســان می گویند در هوای خطرناک
که شــاخص آن به باالتر از عدد  300میرســد؛
شرایط به نحوی اســت که کلیه افراد جامعه باید
از قــرار گرفتن در هــوای آزاد خودداری کنند و یا
حتیاالمکان شهر را ترک کنند.
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

