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کارشناس ارشد مسائل آمریکا گفت: خواست 
ایران در گرفتن تضمین از آمریکا برای عدم خروج 
مجدد از توافق هسته ای به حق است چرا که ایران 
و آمریکا که در این ۴۲ سال هیچ اعتمادی به هم 
نداشــتند و با اقدام ترامپ در خروج یکجانبه از 
برجام و حتی پیمان مودت که در حکومت قبلی 
ایران به تصویب مجالس دو کشور نیز رسیده بود، 
قطر این دیوار بی اعتمادی بیشتر شد. امروز ایران 
باید اطمینان پیدا کند که این مساله دیگر تکرار 

نخواهد شد. 
امیرعلی ابوالفتح در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
در خصوص ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر 
درخواســت ایران برای منوط شدن خروج اعضا 
از برجام به اجازه و تائید ســازمان ملل متحد، در 
پاسخ به این ســوال که با توجه به آشنایی ایران 
با ساختار سیاســی ایاالت متحده و البته با توجه 
به این مســاله که تهران همواره خواســتار اخذ 
تضمین از واشــنگتن بوده تا در صورت بازگشت 
این کشور به برجام مجددا اتفاق دوران ترامپ در 
خروج یکجانبه از توافق رخ ندهد،  آیا این احتمال 
وجود دارد که چنین درخواســتی از سوی ایران 
مطرح شده باشد، گفت: تا این لحظه هیچ یک از 
اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی یا منابع داخلی 
اظهارنظری در خصوص این ادعا انجام نداده اند و 
من به شخصه اطمینان ندارم ادعای وال استریت 
ژورنال صحت داشته باشد.  اینکه ایران به دنبال 
تضمین است بارها از سوی مقامات ایران مطرح 
شــده اما اینکه این تضمین چگونه باشد را طرف 
ایرانی روشــن نکرده اســت. وی ادامه داد: نکته 
دوم این است که این خواست ایران به حق است 
و ایران و آمریکا که در این ۴۲ سال هیچ اعتمادی 
به هم نداشتند و با اقدام ترامپ در خروج یکجانبه 
از برجام و حتی پیمان مودت که در حکومت قبلی 
ایران به تصویب مجالس دو کشــور نیز رسیده 
بود، این دیوار بی اعتمادی بیشتر شد. امروز ایران 
باید اطمینان پیدا کند که این مساله دیگر تکرار 
نخواهد شد و در حال حاضر تنها نحوه حصول این 
اطمینان و تضمین مورد بحث است.  وی افزود: آن 
چیزی که وال اســتریت ژورنال نوشته این گونه 
است که اگر آمریکا بخواهد از برجام خارج شود، 

این مساله باید به تائید ســازمان ملل برسد اما در 
این خبر عنوان نشده که کدام نهاد در سازمان ملل 
مسئول تصمیم گیری خواهد بود و نحوه رای گیری 

چگونه است.
 ابوالفتح در پاسخ به این ســوال که با توجه به 
اظهارات سخنگو و مدیرکل حقوقی وزارت امور 
خارجه مبنی بر اینکه مذاکرات به دلیل عدم اجرای 
تعهدات طرف آمریکایی پس از دور ششم به حالت 
تعلیق درآمد و در حال حاضر نیز کشــور در حال 
انتقال دولت است، چه اهدافی از اظهارات طرف 
فرانسوی مبنی بر درخواست از ایران برای بازگشت 
فوری به میز مذاکره و اینکه طرف آمریکایی اعالم 
کرده تعلیق طوالنی، حصول توافق را با مشــکل 
مواجه می کند، دنبال می شود، گفت: واضح است 
که همه طرف ها به دنبال توافق هستند و هیچ کس 
حتی بازیگران منطقه خاورمیانه نیز نمی گویند 
توافق نمی خواهیم بلکه نوع توافق برای آن ها مهم 
است و تعریف خودشان را از توافق دارند اما اینکه 
چه اتفاقی افتاد که فاصله دور ششم و هفتم اینقدر 
طوالنی شد، هر یک از طرف دیگر را متهم می کند.

وی افزود: ایرانی ها معتقد هستند که ایاالت 
متحده وقت کشی کرده و آن ها می دانستند که 
ما انتخابات داریم و انتقــال دولت صورت خواهد 
گرفت و در طرف دیگر آمریــکا، ایران را متهم به 
زیاده خواهی و طوالنی شــدن رونــد مذاکرات 

می کند. 
در این میان اروپایی ها هم حرف خودشان را 
می زنند و تهدید می کنند که البته اساسا در این 
دوره از مذاکرات خیلی نمی توان نقشی برای آن ها 
قائل شد و مساله تنها میان ایران و آمریکا است.  این 
تحلیل گر سیاست خارجی در پاسخ به این سوال 
که در صورت عدم تداوم مذاکرات و عدم حصول 

توافق، چه عواقبی متوجه کشور خواهد بود، گفت: 
هر پدیده ای دارای نقاط قوت و نقاط ضعف است؛ 
در پس هر تصمیمی، کشور چیزی را از دست داده 
و چیزی را به دســت می آورد؛ سیاست ورزی هم 
توازن و تعادل برقرار کردن میان همین موضوعات 
است. اگر ایران نتواند به توافق برسد، قطعا تحریم ها 
ادامه خواهد یافت و من به این دلیل که اقتصاددان 
نیستم نمی توانم پاسخ دهم که آیا اقتصاد ایران تاب 
تحمل این تحریم ها را دارد یا خیر و این سوالی است 
که مسئوالن باید پاسخ آن را مدنظر داشته باشند. 

وی افزود: از طرف دیگر هم باید بدانیم که اگر 
مذاکرات به نتیجه نرسد نیز پایان همه چیز نخواهد 
بود. برخی معتقد هستند که یکبار برای همیشه 
باید اقتصاد ایران از وابســتگی به نفت رها شود و 

بتواند روی پای خودش بایستد. 
ابوالفتح همچنین در پاســخ به این سوال که 
عنوان می شود برجام از این جهت که تنها به مسائل 
هسته ای پرداخته و نتوانسته بی اعتمادی موجود 
میان ایران و آمریــکا را از بین ببرد، توافق ناقصی 
است و اگر ایران خواهان رفع تحریم ها است باید در 
خصوص همه موارد با ایاالت متحده وارد مذاکره 
شود، آیا چنین فرضی می تواند نزدیک به واقعیت 
باشد، گفت: قطعا کلیه مسائل میان دو کشور هیچ 
گاه حل نخواهد شد چرا که نزدیک ترین متحدها 
هم اختالفاتی با هم دارند، بنابراین ساده سازی این 
موضوع اندکی دشوار اســت. وی ادامه داد: نکته 
بعدی نیز یک واقعیت تلخ است که اساسا از جانب 
آمریکا موثرترین، مخرب تریــن و ویرانگرترین 
سالحی که در زرادخانه این کشــور وجود دارد 
تحریم است و تا آینده قابل پیش بینی، این سالح را 
زمین نخواهند گذاشت. در نتیجه هرگونه توافقی 
صورت بگیرد و ایران حتی مانند لیبی تمام پیچ و 
مهره های تاسیسات هسته ای خود را نیز باز کرده و 
تحویل آمریکا دهد باز هم زیر انواع تحریم های غیر 
هسته ای خواهد بود. بنابراین هرگونه توافقی قادر 
نخواهد بود تا همه تحریم ها را لغو کند و تصور دنیای 
بدون تحریم های آمریکا قطعا تصور غلطی است. در 
این شرایط تنها راه حل کشورها این است که خود 
را در برابر تحریم های آمریکا تا جایی که می توانند 

ایمن کنند.  
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 بازارهای صادراتی ایران در منگنه فشارهای شرق و غرب، 
یکی یکی از دست می روند

یغ  امسال در
 از هر سال دیگر

 بزرگترین بازارهای صادراتی ایران یکی 
یکی از دســت می روند. بنا به اعالم سازمان 
توسعه تجارت؛ چین سال گذشته ۹ میلیارد 
دالر کاال از ایران وارد کرده است و عراق با ۸ 
میلیارد دالر کاال دومین بازار صادراتی ایران 
است و پس از آن افغانستان با ۲ میلیارد دالر، 
سومین مشــتری بزرگ کاالهای ایرانی به 
شــمار می آید؛ اما حاال خبرهای نه چندان 
مســاعدی از مهمترین بازارهای صادراتی 

ایران به گوش می رسد.

بازارهای ایران در شــرق و غرب کشور، 
یعنی در افغانســتان و عراق با تهدید روبرو 
هستند. از یک سو طالبان در افغانستان و از 
سوی دیگر آمریکا در عراق، منافع اقتصادی 
ایران را در این دو بازار بزرگ در معرض خطر 
قرار داده ا ند. نکته اینجاســت که فشار نفتی 
آمریکا بر بزرگترین خریدار نفت ایران، یعنی 
چین در حال افزایش اســت و همه این ها در 
کنار هم عالئم ناخوشی اقتصاد ایران را بیش 

از پیش نمایان کرده است...

واکنش های تند به طرح »صیانتی« بهارستان ادامه دارد

قانون سازی با سس غلیظ»عدم درک زمانه«!  

دلهره بر جان صاحبان کسب و کارهای آنالین

این مجلس با آسایش مردم بنای سازگاری ندارد
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