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ایسنا -علی اکبر صالحی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم ایران برای واکنش به اقدامات طرف مقابل در
توافق هسته ای گفت :تصمیم ایران توسط هیئت نظارت بر برجام به اقتضای گزارشها و تحلیلهایی که ارائه میشود ،گرفته میشود و در نهایت براساس
منافع و مضار تصمیم الزم اجرایی خواهد شد اما در بعد فنی ما اعالم کرده ایم که برای هر نوع برگشتی آمادگی داریم.

...
نگاه

تقدیر احمد توکلی از نحوه تعامل دولت
با منتقدان

احمد توکلی نماینده سابق تهران و فعال سیاسی اصولگرا،
م ملی»
در یادداشتی با عنوان «اعتما د عمومی در گر ِو تفاه 
که در سایت الف منتشر شــد به بیان برخی نکات از جلسه
جمعی از کارشناسان اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور
درباره مشکالت ارزی پرداخته و دستاوردها و نتایج چنین
نشســت هایی را تشــریح کرده اســت.متن این یادداشــت
را براســاس گزارش الف درادامه می خوانید.چهارشــنبه
گذشته ،جلســهای درباره بررسی مســائل ارزی با ریاست
اســحاق جهانگیری ،معاول اول رئیسجمهــور و با حضور
تعدادیازمسئوالناقتصادیدولتوجمعیازکارشناسان
اقتصــادی از طیفهــای مختلــف سیاســی برگــزار شــد.
صرفنظر از مباحث مطرح شــده ،حضــور منتقدان دولت
در این جلســه بود .دولت پیش از این هم جلسات متعددی
را با منتقدان خود از گرایشهای مختلف سیاســی برگزار
کــرده و پس از شــنیدن انتقــادات و دریافت پیشــنهادات،
آن هــا را در تصمیمات خود لحاظ کرده اســت .برای مثال
درباره قراردادهای نفتی  ، IPCدولت  ۶جلسه با منتقدان
برگزار کرد و در اقدامی بیســابقه ،آقــای جهانگیری پس
از شــنیدن انتقادات ،مصوبه هیئت دولــت در این زمینه را
دو بار به دولــت بازگردانده اســت و آن را تصحیــح کردند.
نمونههای مشــابه همکاری دولت با منتقــدان را در موارد
متعــدد و در موضوعــات مختلــف ازجمله برجام و مســائل
ارزی طی سالهای گذشته شاهد بودهایم .تا آن جایی هم
که به دیدهبان شــفافیت و عدالت مربوط میشود ،دولت و
بهویژه آقای جهانگیری همکاریهای الزم را از خود نشان
دادهاند و به درصد قابلتوجهی از نامهنگاریهای ما پاسخ
مثبت دادهاند.این رویکرد ،نشانهای از سعه صدر و اعتماد
دولت راجع به منتقدان و گامی به سوی تفاهم ملی است.
گفتوگو با منتقدان و شنیدن نظرات آن ها میتواند به یک
رویه تبدیل شود و این روند میتواند در عرصههای مختلف
اســتمرار داشــته باشــد و در اتخاذ تصمیمات ملی سازنده
باشــد.با وجود برخی اظهارنظرهای رئیسجمهور درباره
منتقدان ،تساهل ،سعه صدر و تحمل اظهارات منتقدان از
سویدولتدرعملقابلتقدیروارزشمنداست.زمینههای
چنین رویکــردی هم در دولــت و در میان منتقــدان دولت
وجــود دارد .از طــرف دیگــر ،بــرای جلب اعتمــاد عمومی
هماکنون مــا نیازمنــد تفاهم در ســطوح باالی سیاســی و
ملی هســتیم .این دیدگاه وجود دارد که برای رســیدن به
تصمیمات و تفاهم در عرصههای اقتصادی و اجتماعی باید
در ســطوح باالتر تفاهم ملی الزم میان جناحهای سیاسی
شکل بگیرد تا تصمیمات سخت زودتر و بهتر به اجرا درآید.
هرچه تفاهم میان سیاستمداران بیشتر باشد اعتماد مردم
به حکومت بیشــتر شــده و تفاهم و اعتماد میــان مردم هم
تقویت میشود و همچنین ظرفیت سیاستپذیری جامعه
افزایشپیدامیکند.اگریکحکومتاعتمادمردمراباخود
نداشته باشــد ،حتی اگر بهترین سیاســت گذار هم باشد،
سیاســتهای آن حکومت در جامعه پذیرفته نخواهد شد و
با بیاعتنایی مردم مواجه خواهد شد بنابراین سیاستهای
دولت به شکســت خواهد انجامید.امــا در جایی که تفاهم
وجود داشــته باشــد ،بهدلیل این که تصمیمات با مشورت
همهجانبه اتخاذ میشــود ،باعث میشــود کــه تصمیمات
بهصورت کارشناسی اتخاذ شوند .در چنین شرایطی است
که میتوان به موفقیت سیاســتها و تصمیمــات دولتها
امیدوار بود .باید درنظر داشــت در عالم سیاســت بهدلیل
این که به عرصــه قدرت نزدیکتر اســت ،تفاهم میان افراد
و گرایشهای مختلف سیاســی ممکن است کمی زمان بر
باشد اما هیچ تفاهمی غیرممکن نیست.

صالحی :برای هر نوع
برگشت هسته ای آماده ایم
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 5گفتمان اروپایی شکل دهنده به راهبرد اتحادیه اروپا درباره برجام کدام است؟

گفت وگو

ایران و اروپا؛خیلینزدیکخیلیدور
با دنبال کردن خــط تحلیلی و اســتداللهای اروپاییها
از هنــگام توافق هســتهای تا زمــان طرح موضــوع خروج
یا برهــم خــوردن توافق هســتهای ایــران و  5+1توســط
دولت ترامپ ،به وضــوح میتوان شــاهد چرخش و تغییر
گفتمان رســمی اتحادیــه اروپایی در قبال آینــده برجام و
همکاریهای اقتصادی و امنیتی با ایران بود .رصد دقیق
این خطوط اســتداللی نشــان میدهد که برخالف مانور
برای کسب پرستیژ برآمده از ایفای نقش در توافق برجام،
بهدلیل وابســتگی امنیــت اتحادیــه اروپایــی و همچنین
تعدد بحرانهای این اتحادیه در ابعاد اقتصادی سیاسی
ی همزمان بــا توافق برجام ،هرچه فشــار آمریکا بر
و امنیت 
نقاط ضعف امنیتی اروپا بیشــتر شــده ،گسست گفتمان
رسمی این اتحادیه درقبال توافق برجام بارزتر شده است.
در ادامه به مهم ترین گفتمانهای مؤثر در تالش اروپا برای
حفظ برجام و موانع حمایت تمام قد از آن توافق نامه توسط
این اتحادیه اشاره و در پایان یادداشت حاضر چند پیشنهاد
برای ایران ارائه شده است.
 5گفتمان اروپایی شکلدهنده به راهبرد اتحادیه اروپایی
برای تالش در حفظ برجام عبارتند از:
 -1ایــران بهدلیل برد موشــکی ،توانایی فنی هســتهای،
توانایی سایبری و ارتباط مؤثر با گروههای نیابتی خود در
منطقه تهدیدی بالقــوه برای اروپاســت؛ بنابراین ،برجام
میتواند تاحدی این تهدیدها را برطرف کند.
 -2ایران در بیثباتیهای غرب آسیا و در میان دولتهای
ورشکسته این منطقه جزیره ثبات است .تقویت جمهوری
اســامی ایران با توافق برجام و بازی دادن این کشــور در
جامعــه بینالملل میتواند از ســرازیر شــدن بحرانهای
منطقه به اتحادیه اروپا جلوگیری کند.
 -3بازار ایران به لحاظ وسعت و میزان جمعیت قابلتوجه
اســت .برجام و حضــور شــرکتهای اقتصــادی اروپایی
میتواند تــا حدودی گره اقتصــاد اروپا را کــه هنوز درگیر
پیامدهای بحران  2008است ،باز کند.
-4بــه نتیجــه رســیدن برجــام دســتاوردی هنجــاری و
مشــروعیتبخش بــرای اتحادیــه اروپایــی بــه بــار آورده

اســت که وجهه بینالمللی برآمده از آن باید حفظ شــود.
مشروعیت برآمده از ایفای نقش موفق در به نتیجه رسیدن
برجام میتواند دســت این اتحادیه را در دیگر مناطق ،به
ویژه در مذاکره با چین ،روسیه و بحرانهای حوزه بالکان
باز نگه دارد.
 -5یکپارچگی اتحادیــه اروپایی به دالیلــی مانند برگزیت،
موضوع پناه جویــان و آوارگان ،رشــد ملیگرایی و در نتیجه
افزایش فعالیت و کنشگری گروههای راستگرای افراطی
بهخطرافتادهاست.توافقیمانندبرجامبهدلیلشکلدادن
به یک هویت واحد اروپایی تا حدی زمینه انسجام هویتی این
اتحادیه را بعد از مسائل گفته شده فراهم میکند.
▪موانع اتحادیه اروپایی در حفظ برجام

در کنار مســائلی که محرک تالشهــای اتحادیه اروپایی
برای حفظ برجام و تالش برای بقای آن است ،متغیرهایی
نیز وجود دارد که میتواند در محرکهای فوق برای حفظ
برجام گسســت و تردید ایجاد کنــد .در این میــان ،تضاد
ســاختاری منافــع اتحادیه اروپایــی و آمریــکا اصلیترین
گزینه اســت .همکاریهای راهبردی اقتصادی و تأمین
امنیت اروپا با همکاری آمریکا مهم ترین این موارد است.
بعد از آخرین نطق ترامپ علیه برجام در دی ماه( 96ژانویه
 )2018مناظراتی را در اروپا شــاهد بودیم؛ خطوط کلی
استداللها بر این اصل اســتوار بودند که اروپا وابستگی
امنیتی زیادی به آمریکا دارد و بر این مبنا باید بین ایران و
آمریک ا گزینه دوم را انتخاب کرد.
اندیشــکدههای اروپایی ضمــن تأیید تضعیــف و از میان
رفتن اعتبــار بینالمللی اروپــا و توافقهای بیــن المللی
درصورت پیشگامی یا همراهی با آمریکا برای برهم زدن
برجام و وضعیت شــرکتهای اقتصــادی دالیل محکمی
مبنیبر حمایت از برجام داشتند .این استدالل در حالی
است که در مقابل ،طیفهای دیگر با نگاه غالب امنیتی به
بحرانهای مختلف اروپا و خارج این قاره اشاره میکنند و
در پایان ،بر حفظ همکاری راهبردی با آمریکا در مســائل
کالن بینالمللی تأکید میکنند .در همین زمینه لوئیسا

باوند :با ازبین رفتن برجام در سیستم حقوق
بین الملل نارسایی به وجود می آید

سانتوس،مدیرروابطبینالمللدرموضوعتجارتاروپایی
که نمایندگی مؤسسات در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد،
تأکید کرده است که بازار اروپا از توافق هستهای حمایت
میکند .کنوت فلکشتاین معاون سوسیال دموکراتهای
پارلمان اروپا میگوید که ایاالت متحده متحدی برابر ناتو
اســت که امنیت اروپا را در برابر تهدیدات بســیار متعارف
و هســتهای تضمین میکند؛ بهطوریکه برای دهههای
آینــده ،اروپا بــه تنهایی قــادر نخواهد بود که دشــمنان را
متوقف و از قلمرو خود به همان شیوه دفاع کند .بنابراین،
اروپاییها باید در نظر داشته باشــند که آمریکاییها چرا
باید از اروپا دفاع کننــد .از اینرو ،اگر اروپا بهطور آشــکار
در مسائل حیاتی امنیت بینالمللی ،بهویژه درباره ایران
با ایاالت متحده مخالفت کند ،امنیت اروپا چگونه تأمین
خواهــد شــد؟ دراینمیان ،عــدهای تــاش کردنــد که با
نشــان دادن راهی میانه ،کمی از فشــارهای وارد شده از
سوی موافقان برجام به موضع گیریهای اتحادیه اروپا را
بکاهند؛ برای مثال ،المار بروک معتقد اســت که اتحادیه
اروپا باید از راهبرد دوگانه درباره این موضوع پیروی کند؛
از یک طرف ،باید تالش خود را برای حفظ معامله هستهای
انجام دهد و از سوی دیگر ،باید به وضوح در هر مورد نقض
حقوق بشر ایران وارد شود.
▪راهحل پیشنهادی

 -1محــور اصلــی و هســته گفتمانــی در حل مشــکالت
منطقــهای و بینالمللــی در شــرایطی که همه بــه دنبال
تغییــر شــرایط و مطلوبیتهــای ایــران هســتند ،اتخــاذ

راهبردی مبنی بر تقویت چندجانبهگرایی ،ائتالفسازی
سیاســی ،مشــارکت فعال در شــکلدهی بــه هنجارها و
قواعد منطقهای و جهانی براساس منافع ملی و ارزشهای
اســامی و درنهایــت ،اتصــال گفتمــان امنیتی خــود به
گفتمان امنیتی منطقهای اســت .این اقــدام نمونهای از
تالشهای گفتمانی ،رسمی و اعالمی است .در این باره،
ایران برای شــروع باید مواضــع یکپارچه خــود را در برابر
موضوعات مختلف روشن کند.
 -2در سیاســت اعمالــی ایــران در کوتاهمــدت بایــد در
بخشهایاقتصادیوسرمایهگذاریتخفیفهایمالیاتی
و امتیازات اقتصادی ممتازی برای شــرکتهای اروپایی
در نظر گرفت.
در این زمینــه ،ایران بایــد قوانین بانکــی و قوانین مبارزه
با فســاد سیســتمی در حوزه اقتصــاد و میــزان اطمینان
ســرمایهگذاری را افزایــش دهــد .حداقــل اثرگــذاری
این سیاســت ایجــاد شــکاف بیشــتر در مواضــع در حال
یکپارچه شدن اتحادیه اروپایی است .همچنین ایران باید
زیرساختهای حقوقی  -قانونی سرمایهگذاری خارجی
خود را برای اروپا روشــن کند؛ برای مثال ،پاکســتانیها
این امر را به خوبی یاد گرفتهاند و تنها مزیت ژئوپولیتیکی
خود ،یعنی بندر گوادر را برای بیشتر قدرتهای منطقهای
و قدرتهای بزرگ تشــریح کرده و آماده توسعه بیسابقه
آن هســتند .در این زمینه ایران می تواند زیرساختهای
تزانزیتــی و ممتــاز خــود را بــرای اروپایــی هــا بــه منظور
دسترسی آسان به مناطق غرب وشرق آسیا فعال کند.
منبع :موسسه ابرار معاصر تهران

سفرهای خارجی نمایندگان شخصی است یا کاری؟
ســفرهای خارجی مســئوالن و نماینــدگان مجلس یکی
از موضوعاتــی اســت کــه بعضا حتــی ممکن اســت مورد
انتقــاد خــود نماینــدگان نیز قــرار گیرد تــا جایــی که به
تازگی یکی از نمایندگان در تذکری سفرهای خارجی را
هزینهبر دانست و گفت :سفرهای خارجی به یک رویکرد
مسابقهای تبدیل شده اســت و هیئت رئیسه مجلس باید
به این موضوع ورود کنــد .این موضوع را کــه نمایندگان
در سال چند بار به ســفرهای خارجی میروند و عالوه بر
سفرهای کاری ،آیا برای مســافرت به همراه خانواده نیز
کشــورهای خارجی را انتخاب میکنند ایســنا از برخی
نمایندگان پرسیده است که می خوانید.
علی بختیار نماینــده مردم گلپایگان
در مجلس شورای اسالمی :در طول
دوران نمایندگــیام تنهــا یک ســفر
خارجی به چین داشــتم کــه از طرف
کمیسیون انرژی برای مذاکره درباره
خرید کشتی نفتی بود .در طول این دوره از نمایندگی سفر
خارجی نداشــتم حتی به دلیل گرفتاریهای کاری توفیق
زیارت عتبات و مکه و مدینه را نیز نداشتم.
ســیدحمیدرضا کاظمــی نماینــده
مردم پلدختر در مجلس این گونه به
این سوال پاســخ داد که در طول دو
سالی که نماینده هستم تنها یک بار
از طرف کمیسیون به خارج از کشور
رفتم .سفرم به کشور یونان و درباره مدیریت شهری بود .از
نظر من اگر ســفر به خارج بــا برنامه باشــد میتواند برای
کشــور مفید باشــد و دید نماینــدگان را به کشــور و قانون
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گذاری بــاز کند .من ســفر خارجی شــخصی نرفتم چون
عالقه زیادی به خارج ندارم.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند:
تاکنون از طرف مجلــس تنها به یک
ســفر کاری رفته ام .در بهمن ســال
گذشته به مجارســتان رفتم که یک
ســفر کاری بود .به طور شخصی نیز
مسافرت خارجی نمیروم.
علــی اکبــری نماینــده شــیراز در
مجلس :خوشبختانه یا متاسفانه من
ســفر خانوادگی بــه خارج از کشــور
نداشــتم .آخرین ســفرم به خارج از
کشور نیز در تعطیالت نوروز امسال
بود که بــه همراه دکتــر اردکانیــان و گروه کارشناســی از
محیطزیستدرهشتمینمجمعجهانیآبشرکتکردم.
نظر افضلی نماینده مردم نهبندان:
در این دو ســال که نماینده مجلس
هستم تنها یک بار به خارج از کشور
رفتهام ،آن هم ســفر به هندوســتان
بود کــه ســال گذشــته انجام شــد و
سفری کاری به همراه گروهی از مجلس بود .خانواده من
در بیرجند هستند و حتی خانواده را به تهران نیاوردهام ،با
آن ها نیز تاکنون به سفر خارجی نرفتهام.
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم:
آخرین سفرم به کشــور عراق بود که
در پیادهروی اربعین سال گذشته به
همراه برادرم شرکت کردم .قبال نیز

به کشــورهای خارجــی نرفتــم ،تنها یــک ســفر کاری به
هرزگوین از طرف کمیسیون شوراها داشتم.
عبدالرضا هاشمزایی نماینده مردم
تهــران :در گذشــته بــه ســفرهای
خارجی زیادی رفتم .در این دو سال
یک ســفر بــه بوســنی و صربســتان
داشتم که ســفر کاری بود و مهمان
کمیسیون امنیت ملی بودم و دیگر سفر خارجی نرفتم .در
این دو سال نیز همراه خانوادهام به سفر خارجی نرفتم.
جالل میرزایــی نماینده مردم ایالم
در مجلس شورای اسالمی :آخرین
سفرم به اتفاق آقای زنگنه به وین بود
که حدود چهار ماه پیش در اجالس
اوپک شرکت کردیم و سفری کاری
بود .عمدتا سالی یک بار به ســفر خارجی میروم و آن هم
کاری است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده
مردم شاهینشــهر نیز در پاســخ به
ایــن ســوال ،مطــرح کــرد :آخریــن
سفری که به خارج داشــتم در سال
 1390بود که سفر زیارتی به کربال
بود ،بعد از آن نیز به ســفر خارجی نرفتم .البته چندین بار
درکمیسیونمطرحشدکهبهسفرخارجیبرومامامنیک
شرط گذاشتم و آن این بود که اگر قرار است برای انجام کار
از سوی مجلس باشد به سفر خواهم رفت اما اگر قرار است
از طرف شــرکتهایی که بعضا هزینه نمایندگان را تقبل
میکنند تا به سفرهای خارجی بروند و بعد به نوعی منجر

به سوء استفاده از جایگاه نماینده میشود ،نمیروم که در
پاسخ به این شــرط میگفتند اگر دوست داری میتوانی
بروی و اگر دوست نداری نرو.
رمضانعلــی ســبحانیفر نماینــده
سبزوار در مجلس شورای اسالمی:
نماینــدگان اغلــب بــر اســاس
ماموریتهــای تعریــف شــده ســفر
میکنند .تعداد سفر نمایندگان نیز با
توجه به این که در چه کمیسیونی هستند متفاوت است .به
عنوان مثال بنده رئیــس کارگروه پارلمانی ایران و روســیه
هســتم و شــرایط کنونی اقتضا میکند برای ارتقای روابط
بین دو کشور تالش بیشتری شــود .در این زمینه در سه ماه
گذشته نیز به روسیه سفر داشتم.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران در
مجلس شورای اســامی :از شروع
مجلس دهــم تاکنون دو بار به ســفر
خارجی رفتهام کــه آن هم ماموریت
بود .به اتفاق خانواده نیز تاکنون به
سفر خارجی نرفته ایم.
محمدرضا پورابراهیمــی نماینده
مــردم کرمــان در مجلس شــورای
اسالمی :آخرین سفرم در ایام عید
به کربال بود که به همراه خانوادهام
به زیــارت امام حســین (ع) رفتیم.
تقریبا سالی یک تا دو بار به سفر کربال میروم .در زمینه
کارهای اقتصادی نیز معموال سالی یک یا دو بار به سفر
میروم.

انــوار -داوود هرمیــداس باونــد اســتاد حقــوق و روابــط
بینالملل درباره شــیوه مقابله بــا رویکرد آمریــکا در قبال
توافق هسته ای و شرط هایی که ترامپ برای برجام گذاشته
اســت ،با اشــاره به تالش هایی که در دســتگاه دیپلماسی
انجام می شود ،معتقد اســت که برای حل مشکالت پیش
از حوزه دیپلماســی باید در مســائل داخلــی تمهیداتی در
نظر گرفت .هرمیداس باوند در گفت و گو با خراسان تاکید
می کنــد :با توجه بــه این که برجــام یک توافــق چندجانبه
است ،نقش اتحادیه اروپا در این باره بسیار جدی است .به
گفته وی با از بین رفتن توافق هسته ای ،در سیستم حقوق
بین المللی نارســایی به وجود می آید و هیچ اعتباری برای
قراردادهای چند جانبه بین المللی وجود نخواهد داشت.
گفت و گوی روزنامه خراســان را با دکتر داوود هرمیداس
باوند می خوانید.
* به نظر شما ،در صورت خروج احتمالی آمریکا از توافق
هسته ای دستگاه دیپلماســی ما چه اقداماتی را باید در
پیش بگیرد؟

موفقیت های سیاست دستگاه دیپلماسی به عوامل مهمی
بســتگی دارد؛ از جمله اتحادیه اروپا .ایــن اتحادیه اکنون
بر آن اســت که رضایت آمریکا را جلب کنــد .همان طور که
می دانید اروپا به دنبال آن اســت که در سه مسئله با آمریکا
همسو شود؛ نخست در ارتباط با مسئله موشکی ایران ،دوم
ادعایدخالتایراندرمسائلداخلییمنوسومدسترسی
نداشتن دایمی ایران به سالح هسته ای.اگر خواسته آمریکا
به ادعای خــودش درباره برجام محقق نشــود ،آن گونه که
تهدید کرده اســت از برجام خارج خواهد شــد .در این باره
واکنش اروپا مســئله جدی خواهد بود چرا کــه برجام یک
توافق نامه چند جانبه بین المللی و به ظاهر با هدف حفظ
منابع جامعه بین المللی بود و شورای امنیت سازمان ملل
نیز این مسئله را تایید کرده اســت .بنابراین با از بین رفتن
این توافق ،در سیستم حقوق بین المللی نارسایی به وجود
خواهد آمــد و هیچ اعتباری بــرای قراردادهای چند جانبه
بین المللی وجــود نخواهد داشــت .همچنیــن در صورت
خروج آمریــکا از توافق  5+1با متزلزل شــدن بنیان توافق
ظاهرا ایران آزاد خواهد شد تا رویه گذشته را در پیش بگیرد،
این خودش مشکل جدیدی (برای غرب) به وجود می آورد.
هرچند چین و روســیه اعــام کردند کــه به برجــام پایبند
هســتند و اروپا هم قبــا بر پایبنــدی خود به برجــام تاکید
کرده است ولی تحریم های یک جانبه آمریکا مضاعف است
یعنی هر کشور و شرکتی تحریم ها را رعایت نکند نمی تواند
تعامالت مالی و اقتصادی در آمریکا داشته باشد.
* آیا حرکت دستگاه دیپلماسی ایران به سمت چند جانبه
گرایی می تواند موجب کاهش مشکالت خروج آمریکا از
برجام شود؟

مســئله ای که در این میان وجــود دارد این اســت که ایران
با مشــکالت مختلفی روبه روســت از یک طرف یک بسیج
عمومی علیه ایران بین کشــورهای منطقــه و آمریکا وجود
دارد و از طــرف دیگــر بــا مشــکالت داخلی در حــوزه های
مختلفمواجهاست.اینمشکالتپیامدهایخاصیدرپی
دارد .مثال نهادهایی که در مسائل اقتصادی حضور دارند
اما مالیات پرداخت نمی کنند .از طرف دیگر ورشکستگی
بســیاری از کارخانه ها کــه به نوعی فعالیت هــای تولیدی
دارند و اشــتغال زا هســتند و نیز تورم و کاهــش ارزش پول
در مقابــل افزایــش دالر و پیامدهای آن شــرایط اقتصادی
را نگران کننده کرده اســت .بنابراین در وهلــه اول باید در
برخی مسائل کشور تعدیل صورت بگیرد.نکته ای که باید
مورد توجه قرار بگیرد این است که اقدامات وزارت خارجه
و دستگاه دیپلماسی از یک سو به تعدیالت داخلی کشور و
از سوی دیگر به موضع کشــورهای اروپا و شدت و ضعف در
برابر خروج احتمالی آمریکا بستگی دارد.
* پیش بینی شما از موضع اروپا چیست؟

اروپایــی ها باید خط مشــی جدیــدی در برابر ایــن تصمیم
آمریکا در پیش بگیرند .خانم مرکل گفتــه بود که اروپا باید
یک خط مشــی اروپایــی در مســائل امنیتــی و ...در پیش
بگیــرد .اگر این واقعیــت تحقق پیــدا کند بنابرایــن برجام
میتواند بین ایران ،اروپا ،چین و روسیه پابرجا باشد.
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