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خروج آمریکا از برجام ،میراث فرهنگی را آزار میدهد؟

«ابتکار» از زندگی شبانه مردم همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان گزارش می دهد

ِ
میراثبرجامی

شب های بیدار شهر
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«ابتکار» اثرگذاری وضعیت بازارچهها و راههای واردات کاالی غیرگمرکی در مرزها را بر
زندگی مردم بررسی کرد

سردرگمیتجارت
در نوار مرزی

راهکارهای ایران و اروپا برای حفظ و تداوم برجام در بروکسل بررسی شد

چراغ سبز اروپا برای عبور از سد آمریکا
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گروه تولید و تجارت  -اعتصاب سراسری ،آخرین راه نشان دادن اعتراض است .اعتراضی که اخیرا برخی از مردم و کسبه نقاط
مرزنشین به بسته شدن مرزها داشتند و باعث اعتصابات گسترده به روش بستن مغازهها شد .این موضوع از اواسط فروردین
ماه سال جاری در جوانرود استان کرمانشاه ،شهر بانه در استان کردستان و چندین شهر کوچک دیگر که بازارچههای مرزی
داشتند ،دیده میشد .طرح ساماندهی مبادالت مرزی مرداد سال گذشته با رایزنیهای فرماندار بانه و نماینده سقز و بانه در
مجلس شورای اسالمی ،تصویب و به دنبال اجرای این طرح معابر موقت مرزی به دستور دولت مرکزی عراق بسته شد.

شرح در صفحه 5

مهدی مطهرنیا در گفت و گو با «ابتکار»:

در ماجرای برجام ،مردم با مردم

و حکومت با دولت یک صدا شوند

صفحه 2

سرمقاله

رضا دهکی

گم شدن در میان اخبار داغ
برجام و تلگرام؛ این دو کلمه اصلیترین محورهای خبری روزهای گذشته ایران را تشکیل میدهند .حجم
عمده اخبار ،گفتوگوها ،اظهارنظرها ،کنش و واکنشهای رسانهای به این دو موضوع متصل است.
ادامه در صفحه 2

شرکت توتال اعالم کرد با اعمال تحریمهای جدید امکان حضور در ایران را نخواهد داشت
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شلیک توتال به برجام اروپایی

روسيه خارج از برجام
عليآهنگر
آن روز را به خاطر بياوريم؛ روز 23تير ماه  94در سالن آمفي تئاتر هتل كوبورگ وين.
در آخرين ساعات مذاكراتي فشرده و نفس گير .برجام سرانجام تصويب شده بود .وزيران
خارجه شش كشور براي گرفتن عكس يادگاري به سالن مي آمدند .جان كري با عصايش
آمد ،موگريني و ظريف پشت سرش بودند ،وزيران يكي يكي آمدند ،صحنه براي ثبت
لحظه اي تاريخي مهيا بود ،قلب ها در سينه ها مي تپيد .اما يك نفر نيامده بود .جلوي
پرچم روسيه جاي الورف خالي بود .جان كري سراغش را مي گرفت .اشتاين ماير اظهار بي
اطالعي مي كرد .ظريف نگران و متعجب بود .فيليپ هموند در خودفرو رفته بود ،فابيوس
و وانگ يي در حيرت بودند .انتظار ثمري نداشت .الورف روي صحنه نيامد و عكسي هم به
روال هميشگي انداخته نشد .صحنه گردانان صحنه را به ناچار ترك كردند.
روسيه در همان روز از برجام خارج شده بود ،اما كسي به صرافت آن را درنيافته بود .حاال
در ارديبهشت  97خواسته هاي دروني بهتر روشن شده است .روسيه نه بهبود روابط ما با
غرب را مي خواهد و نه خودش دوست مناسبي براي ماست .آنها در ماجراي تحريمهاي
پيش از برجام ،نيروگاه بوشهر ،اس  ، 300همراهي با نتانياهو براي حمله اخير به پايگاههاي
نظامي سوريه و نمونه های بسيار ديگر موضع نامناسب خود را ابراز داشته اند.
حاال به داستان خروج آمريكا از برجام و آب گل آلود پسا برجام رسيده ايم و روسيه
دوباره خواستار امتياز از ايران شده است .ما نمي دانيم در گفتوگوي روز دوشنبه الورف با
ظريف در مسكو چه گذشت ولي اين قدر پيداست كه اين گفتوگو با نشانه هاي خوبي از
سوي مسكو همراه نبود .سخنان روز سه شنبه ريابكوف معاون وزير خارجه روسيه مبني بر
خواستن امتياز از ايران براي ادامه برجام ،در حالي آب پاكي را روي دست ايران ريخت كه
ظريف در بروكسل در مذاكراتي حساس با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و وزيران
خارجهتروييكاست.
حال نكته اين است كه در اتفاقي تاريخي بعد از جنگ جهاني دوم ،اروپا درصدد بازيابي
هويت سياسي خود در برابر آمريكا برآمده است .موضوع تا آن حد جدي است كه حتي
جان بولتن اين خواست اروپا را با بيان اين مطلب كه آنها چاره اي جز تبعيت از تحريمهاي
ما ندارند ،به سخره و اعتراض گرفته است .بخواهيم يا نخواهيم در مقطعي حساس از تاريخ
ايران و جهان ايستاده ايم .در اين مقطع حساس تاريخي ،روسيه مي خواهد موقعيت و
منافع خودش را تحكيم ببخشد .در اين رويكرد ،حتي ممكن است آنها نتانياهو را ميانجي
بهبود روابط خود با آمريكا قرار داده باشند .اين سخن بدان معناست كه روسيه در كشاكش
پساخروج در كنار ايران نخواهد بود .حكايت چين به عنوان كشوري همواره محتاط و
حسابگر هم معلوم است .نتيجه روشن و مشخص آنكه ايران در يك هماورد بزرگ تاريخي
در معارضه با آمريكا در كنار اروپا قرار گرفته است .اروپا هويت سياسي اش را مي خواهد و
ايران منافع اقتصادي خود را ميجويد .محدوديت هاي اروپا اما در مقابله با آمريكا بر كسي
و حتي خود اروپاييان پوشيده نيست .اين محدوديتها نه فقط به خاطر حجم گسترده
روابط مالي و تجاري اين اتحاديه با آمريكا ،كه به اقتصاد آزاد و نوع روابط دولت هاي اين
اتحاديه با شركت هاي چند مليتي و بانك هاي خصوصي كشورشان هم مربوط مي شود.
در اين شرايط ،ايران نه فقط با دولتهاي اتحاديه كه با شركتهاي بزرگ و بين المللي آنها
هم مواجه است .به عبارت روشن ،ايران پيش از جلب نظر دولتهاي اروپايي ،بايد با دادن
مشوقهاي استثنايي نظر موافق شركتهاي سرمايه گذار را به ميادين نفت و گاز ايران جلب
كند .در اين صورت ايران و اروپا در كنار يكديگر پيروز ميدان خواهند بود.

برادر گرانقدر و فرهیخته جناب آقای مهندس
سیدمحمدعلی افشانی

بدینوسیله تدبیر شایسته اعضای محترم شورای شهر تهران
در انتخاب حضرتعالی به عنوان شهردار تهران را تبریک عرض
میکنیم .رجا واثق داریم که در این عرصه نیز ،چون گذشته،
کارنامه درخشانی به جا خواهید گذاشت .از خداوند متعال
توفیقات بیشتر برای آنجناب خواستاریم.

رئیس  ،معاونین واعضای ستاد دکتر روحانی در استان كهگيلويه و بويراحمد

پس از خروج آمریکا از توافق هستهای و چالشهای به
وجود آمده در خصوص حفظ و تداوم برجام ،روز گذشته
شرکت توتال طی بیانیهای اعالم کرد :با احیای تحریمهای
یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان ادامه حضور در پروژه
توسعه میدان گازی پارس جنوبی را نخواهد داشت.
این بیانیه در حالی توسط این شرکت اعالم شد که قرارداد
پارس جنوبی با شرکت توتال و همچنین قرارداد خرید هواپیما
از شرکت ایرباس به عنوان مهمترین نمادهای گشایشهای
ایجاد شده در سایه توافق هستهای میان ایران و گروه ،5+1
اکنون پس از خروج آمریکا از برجام و آن هم در شرایطی
ی کردن اثرات
که ایران و اروپا در حال مذاکره برای خنث 
تحریمهای ثانویه هستند ،به مثابه ضربهای به ساختار جدید
شکل گرفته میان تعاملهای آینده ایران و اروپا تلقی میشود.
در همین راستا و در حالی که دولتهای اروپایی همگی تاکید
دارند که در تالش برای حفظ توافق هستهای هستند و در
این رابطه از هیچگونه تالشی مضایقه نخواهند کرد ،خروج
احتمالی یا عدم تمایل به همکاری با ایران توسط شرکتهای
خصوصی اروپایی نشان میدهد که این دولتها اکنون یکی از
مشکالت شان متقاعد کردن آنها برای ادامه همکاریها جهت
نجات برجام است.
با این توضیحات ،الزم به ذکر است که شرکت توتال به
عنوان یکی از مهمترین شرکتهای حاضر در دوران پسا برجام
در ایران ،در بیانیه خود تصرح کرده است :در صورتی که نتواند
از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند ،از پروژه توسعه فاز ۱۱
میدان گازی پارس جنوبی کنارهگیری میکند.
در بیانیه توتال با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ رئیسایاالت

متحده آمریکا برای خروج از توافق هستهای با ایران و احیای
تحریمهای ثانویه پس از یک مهلت چند ماهه ،آمده است« :در
نتیجه و همانطور که پیش از این توضیح داده بودیم ،توتال در
موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز  11پارس جنوبی را ادامه
دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوطه را پیش از
 4نوامبر  2018متوقف کند ،مگر آنکه مقامهای ایاالت متحده
با حمایت مقامهای فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی
ویژه این پروژه ،به توتال اعطا کنند .این معافیت تحریمی
پروژهای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به
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قانون ایاالت متحده ،محافظت کند».
این بیانیه میافزاید :توتال همواره به صراحت اعالم کرده
که قادر نیست در معرض تحریمهای ثانویهای قرار گیرد که
میتوانند به از دست دادن مبادالت مالی با بانکهای ایاالت
متحده برای عملیاتهایمان در سرتاسر جهان (بانکهای
ایاالت متحده در 90درصد عملیاتهای مالی توتال دخیل
هستند) ،از دست دادن سهامداران آمریکایی (30درصد سهام
توتال در اختیار سهامداران آمریکایی است) یا ناتوانی در ادامه
فعالیت در یاالت متحده منجر شود (بیش از  10میلیارد دالر

از داراییها ،متعلق به ایاالت متحده است).
به گزارش فارس ،در ادامه بیانیه آمده است :در چنین
شرایطی ،توتال دیگر تعهد تازهای در ارتباط با پروژه فاز 11
پارس جنوبی نخواهد گرفت و پیرو تعهدات قراردادی که با
مقامهای ایرانی داشته ،در حال رایزنی با مقامهای فرانسوی و
آمریکایی است تا امکان دریافت یک معافیت تحریمی پروژهای
را بسنجد.
بنا بر اعالم توتال ،این شرکت تاکنون در ارتباط با قرارداد
فاز  11پارس جنوبی کمتر از  40میلیون یورو هزینه کرده و
معتقد است که با توجه به فرصتهای تجاری دیگری که در
ماههای اخیر یافته ،خروج از پارس جنوبی «بر هدف رشد 5
درصدی تولید بین سالهای  2016تا  ،2022اثری نخواهد
گذاشت».
گفتنی است ،قرار داد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی
متشکل از شرکت توتال ،سی.ان.پی.سی و شرکت پتروپارس
برای توسعه فاز  11پارس جنوبی بود که در تاریخ  12تیر ماه
سال  96به امضای دو طرف رسید .این قرارداد چهار میلیارد
و  879میلیون دالری با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت ،میان
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما
و پاتریک پویان مدیرعامل توتال به عنوان رهبر کنسرسویم
ایرانی -فرانسوی -چینی توسعه دهنده فاز  11پارس جنوبی و
سیدحمید اکبری مدیرعامل پتروپارس و لو مدیرعامل شاخه
بین المللی شرکت ملی نفت چین ( )CNPCIامضا شد .سهم
توتال در این سرمایهگذاری  50,1درصد ،سهم سی.ان.پی.سی
 30و سهم پتروپارس ایران  19.9درصد تعیین شد و توتال به
عنوان اپراتور کنسرسیوم تعیین شد.

آیا سیگنالهای سیاسی آمریکا به مرز هشدار رسیده اند؟

.

جواد باقری
javad91news@gmil

واقعیتی بر نظام بین الملل حاکم است که رهبران و حکومتمردان نقش آفرین در این
نظام ،نمی توانند به طور مستقیم نظاره گر به کارگیری نیروهای نظامی علیه یکدیگر
و یا تهدید به جنگ و درگیری های نظامی باشند اما به طرز ناامید کننده ای ،علیرغم
مخالفت های جهانی از جانب صلح دوستان و بشردوستان ،جنگ های خانمان سوز در
گوشه و کنار این دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت .خاورمیانه منطقه ای است که بارها
چنین تجربه تلخی را در تاریخ سیاسی خود ثبت کرده است.
از آنجا که جنگ آخرین مرحله از فرایند دیپلماسی بین کشورها و یا طرف هاست و
هدف آن خلق شرایطی است که طرف مقابل از آنجا که به مرحله ای می رسد که از
عهده دفاع نظامی یا شبه نظامی بر نمی آید ،به ناچار به شرایط طرف یا دشمن تن داده
و خواسته های سیاسی آن را بر سر میز مذاکره می پذیرد....
چنین سوالی مطرح می شود که یک رهبر چگونه می تواند نیرویی محرک و سازنده
و قابل اعتبار ایجاد کند و به خواسته های خود نائل آید بدون اینکه تمایل اصلی خود در
رابطه با به کارگیری ارتش را عملی سازد؟

به نظر می رسد سیگنال ها و پیام های سیاسی ای که رهبران کشورها ،به مخاطبین و
همطرازان خود ارسال می کنند ،از نیروهای محرک و معتبر در راستای تغییر رفتار طرف
و عنوان کردن خواسته ها و انتظارات بدون به کارگیری ارتش یا تهدید به جنگ باشد.
سیاست خارجی دولت ها در دو زمینه اصلی هدایت می شود.1 :استراتژی بزرگ.2 ،
اختالفات بین المللی خاص و موردی و اقدام بهینه.
در استراتژی بزرگ منافع حیاتی کشورها مشخص و در صورت بروز چالش در آن
موضوع ،متوسل به جنگ می شوند اما در اختالفات بین المللی و منطقه ای در موارد
خاص و منحصر ،معموالً با ارسال سیگنال های سیاسی و پیام های هشدار آمیز و یا
انگیزشی ،حساسیت کشورها نسبت به منافع خود ،بروز و ظهور می یابد.
از این دست سیگنال ها به مراتب بین ایران و آمریکا رد و بدل شده است ،بعنوان مثال
در سال  1997وقتی که رئیس دولت اصالحات  ،در مصاحبه ای با شبکه ای آمریکایی
عنوان می کند که میخواهد «دیوار بی اعتمادی» بین آمریکا و ایران را فرو بریزد یا بیل
کیلینتون در پیام ویدئویی ای که مناسب عید فطر منتشر می کند اسم ایران را نیز ذکر
می کند و می گوید «امیدوار هستم روزی بتوانیم یک بار دیگر از رابطه خوب مان با ایران
لذت ببریم ،فرا رسد» .در سال  2000وزیر امور خارجه آمریکا ،مادلین آلبرایت ،با معذرت
خواهی رسمی بابت نقش آمریکا در کودتای  1953و کم کردن برخی از تحریم های
اقتصادی ،نشانه های دیگری از صلح و یا گفتوگوی مستقیم و برقراری روابط سیاسی
بین ایران و آمریکا را ارائه داد .از طرفی دیگر پیام ها و سیگنال های خصمانه از محور
شرارت گرفته تا کشورهای یاغی و حامی تروریسم و نشانه گیری هواپیمای مسافربری

ایران و اعطای مدال به عامل آن و ....همواره حاوی پیام ها و سیگنال های خصمانه ای
برای ایران بوده است.
به هر حال پیام ها و سیگنال ها تا آنجایی که زمان برای توافق ،صلح و تعامل باقی
مانده باشد ،تداوم خواهند یافت و طرفین قویترین پیام ها را به هم مخابره می کنند.
امروزه سیگنال های امیدوارکننده ای از جانب طرف آمریکایی مخابره نمی شود:
چینش مهره های سیاسی در آمریکا از قبیل رفتن تیلرسون و آمدن پمپئو ،رفتن مک
مستر و آمدن جان بولتون
نشانه گرفتن برجام به عنوان یک توافق میان مدت و معتبر بین آمریکا و هم پیمانان
اش با ایران
اقدامات منطقه ای از قبیل تسلیح هرچه بیشتر کشورهای عربی و اعالم پایتختی بیت
المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر
بی تفاوتی نسبت به اقدامات ترکیه در سوریه و بی تفاوتی نسبت به خواسته و مطالبات
کردهای عراق در موضوع کرکوک و ...نشان از آن دارد که سیگنال ها و پیام های آمریکا
نسبت به ایران به مرز هشدار رسیده است.
اما این به معنای بروز جنگ و یا درگیری حتمی بین دو کشور نیست ،به نظر می
رسد در چنین شرایطی اگر طرفین به درکی مشترک از تبعات غیرقابل جبران جنگ
برسند ،فضاهای جدیدی برای گفت و گو و حل و فصل اختالفات به صورت مستقیم باز
شود .همان طور که سیگنال های رد و بدل شده بین آمریکای ترامپ و کره ی شمالی
به اوج خود رسید ،اما در نهایت به گفت و گوی مستقیم ختم شد (در آینده ی نزدیک).

