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اروپا ظرفیت ادامه برجام را ندارد

بحثهـــایزیادی
دربـــارهموضـــع
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یادشدهبهتوافقبرسندترامپازاینپیمان
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اینقراردادمطمئناواکنشهایخاصخودرا
درقبالاعالمموضعترامپخواهندداشت.


درحالی که وزارت خارجه و شورای امنیت ملی 
آمریکا در حال تدوین یک اســـتراتژی ارتباطی 
اقتصـــادی، دیپلماتیک و راهبردی برای خروج 
از پیمان هسته ای ایران، اعمال مجدد تحریم ها 
و مقابله با واکنش های احتمالی از سوی اروپا، 
چین، روسیه و ایران هستند »فرهیختگان« تالش 
کرده است در این گزارش به بررسی سناریوهای 
احتمالی اروپا در قبال تصمیم احتمالی ترامپ 
بپردازد؛ سناریوهایی که بسته به پتانسیل اتحادیه 
اروپا و خواســـت آن متفاوت خواهد بود. بهزاد 
احمدی، کارشناس مسائل اروپا در مورد اینکه 
سناریوهای خروج آمریکا از برجام چه چیزهایی 
هستند، می گوید: »شاید بتوان از پنج تا 9 سناریو 
نام برد، اما در حالت کلی و به طور مختصر می توان 
در قالب ســـه سناریوی کلی به آن پرداخت. اگر 
از احتمال اول که تمدید احتمالی برجام توسط 
ترامپ خواهد بـــود بگذریم، یکی از احتماالت 
موجود خروج نرم و سناریوی بعدی خروج سخت 
از برجام است. خروج نرم که مطلوب اروپایی ها 
محسوب می شود و  شاید همین سناریو رخ دهد، 
این است که آمریکایی ها دست از تمدید تعلیق 
تحریم ها بردارند، امـــا آن را اجرایی نکنند. این 
عمال آن چیزی است که اروپایی ها به آن خروج 
نرم می گویند. در واقع به این شـــیوه آمریکا به 
اروپایی ها این فرصت را می دهد که مثال در بازه 
زمانی ســـه ماهه بتوانند با ایران مذاکره کنند یا 

ابزارهای موجود را برای فشار آوردن به ایران جهت 
دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده کنند. مورد 
دوم خروج سخت است، یعنی اینکه آمریکا به طور 
کلی از توافق خارج شود و اروپا را با ایران و برجام 
تنها بگذارد. در مورد این مساله باید کمی با دقت 
ورود کنیم، خروج آمریکا از برجام یعنی چه؟ زمانی 
است که آمریکا می تواند تعلیق مجدد تحریم ها را 
امضا نکند، اما آن را هم اجرا نکند و این به معنای 
خروج نیست، چراکه آمریکا هنوز ماهیت حقوقی 
توافق را قبول دارد و به آن پایبند است و درواقع 
بعید است از مشارکت در این توافق خارج شود، 
چراکه اگر به عنوان شریک در این توافق حضور 
نداشته باشد از نظر حقوقی نمی تواند بعدها ایران 
را بـــه دلیل عمل نکردن احتمالی به توافق مورد 
بازخواست قرار دهد. در هر دو حالت چه آمریکا 
خروج نرم داشـــته باشد چه خروج سخت، پای 
آمریکا و اروپا در مساله برجام درگیر خواهد بود.« 

واکنشاروپادرقبالتصمیمترامپ
احمدی در رابطه با اینکه اروپا در قبال تصمیم 
ترامپ چه کاری می تواند بکند گفت که »درواقع 
به طور کلی اگر بخواهیـــم وزن اروپا را درقبال 
آمریکا بســـنجیم باید بگویم اروپایی ها آن وزن 

الزم را کـــه می تواند به ما و به 
باقی مانـــدن برجام کمک 
کند، ندارند. درواقع با مطرح 
کردن یک قـــرارداد جدید یا 
یک قـــرارداد جانبی در مورد 
موضـــوع هســـته ای ایران، 
اروپایی ها اصوال چند پیام را 
به آمریکا داده اند. مراوداتی 
که بین ســـران اروپایی چون 
مکرون، مـــرکل و می  وجود 
داشت، نشان از این دارد که 

اتحادیه اروپا از اتحاد الزم برخوردار نیست. مورد 
دوم اینکه عملی که اروپایی ها در واقع ســـعی 
کردند برای دلجویـــی از ترامپ انجام دهند به 
شـــکلی تداعی کننده همراهی اتحادیه اروپا با 
فشـــارهای احتمالی کاخ سفید به ایران است. 
در واقع آنها این پیام را به کاخ ســـفید داده اند 
که در صورت افزایش فشـــارها بـــر ایران آنها را 
همراهی خواهند کرد و همین مساله موجبات 
سرافکندگی بسیاری از نخبگان و کارشناسان 
اروپایی  را فراهم ســـاخته است. پیام بعدی که 
اروپایی ها با اعمال خود به آمریکا نشان داده اند 
این است که اروپایی ها اصوال ابزاری جدی برای 

مقابله با آمریکایی ها ندارند یا 
آن جدیت الزم را برای رویارویی 

با آمریکایی ها ندارند.« 

چرااروپاممکناستبه
خواستآمریکاتندهد؟

احمدی در این باره می گوید: 
»فکر می کنم در واقع اینکه چرا 
اروپا به نرمش در برابر آمریکا 
تـــن می دهد، چهـــار دلیل 
اساسی دارد؛ اول اینکه ترامپ 
قبل از اینکه وارد داستان برجام شود، با مطرح 
کردن بحث تعرفه فوالد و آلومینیوم اروپایی ها را 
تهدید کرد و به نوعی از جدیت خود در راه اندازی 
یک جنگ تجاری با آنها خبر داد. هرچند ترامپ 
اروپایی ها را از قانون جدید مستثنی کرد و بیشتر 
چین از این قانون تحت تاثیر قرار گرفت، ترامپ در 
واقع نشان داد که آماده انجام هر کاری هست. 
باید توجه داشته باشیم که ترامپ پیش از این هم 
از قراردادهای بین المللی دیگری چون قرارداد 
اقلیمی خارج شده است. پس عمال اروپایی ها 
نمی خواهند وارد جنگ علنی با آمریکا شوند. 
دومین نکته این اســـت کـــه اروپایی ها به رغم 

ســـال های اخیر تالش می کنند بحث ساختار 
دفاع جمعی خود را پیش ببرند و همچنان به چتر 
هسته ای ناتو و چتر متعارف ناتو برای تهدیدات 
احتمالی نیازمندند. ســـومین دلیل موفقیت 
آمریکا در رام کردن قدرت های بزرگ است، طی 
سال های اخیر درواقع آمریکا آموخته است که 
چگونه با قدرت های نوظهور چون فرانسه یا آلمان 
که قدرت دوم اقتصادی جهان است مواجه شود. 
در بحث آخر که به نوعی جواب ســـوال شما هم 
هست این مســـاله حاکی است وزن اروپایی ها 
تا چه حد در رابطه با مسائل امنیتی بین المللی 
و نظام بین الملل دســـت پایین را دارد. در واقع 
ذکر موارد باال از این جهت حائز اهمیت اســـت 
که بدانیم اروپا اگر بخواهد در برابر آمریکا اقدامی 
انجام دهد در چه قالبی می توان به آن نگاه کرد.« 

شرایطفعلیآزمونیبرایاروپا
احمدی می افزاید: »درواقع به نظر من این مساله 
برای ما به عنوان جمهوری اسالمی آزمون خوبی 
بود که بدانیم پتانسیل طرف مقابل ما در چه حدی 
است. اگر در حال حاضر شما از من بخواهید در 
مورد  ظرفیت هایی که بازیگران اروپایی می توانند 
در این حالت انجام دهند، توضیح دهم باید بگویم 

مثـــال اگر یک خروج نرم را در نظر بگیریم، یعنی 
همان طور که آقـــای روحانی گفته اند رخ دهد 
اروپا اقداماتی را که آمریکا باید انجام می داد باید 
برعهده بگیرد. درواقع اروپا باید به گونه ای عمل 
کند که از تحریم های فراســـرزمینی یا ثانویه در 
امان بماند. برای این کار باید بانک ها و بیمه های 
اروپایی را تشـــویق کند تا تامین مالی را برعهده 
بگیرند. اما نکته مهم در این بین این اســـت که 
حتی همین موارد در این مدتی که برجام هم امضا 
شده اتفاق نیفتاده و درست است گشایش هایی 
را در روابط مان می بینیم اما واقعیت این اســـت 
که بانک ها و شـــرکت های اصلی بیمه پای کار 
نیامده اند، مثال تعهد کشـــوری چون اتریش که 
یک خط اختصاصی و سریع تامین سرمایه برای 
ما اختصاص داده است، در عمل محقق نشد.« 

بایدهایاروپادرپایبندیبهبرجام
اما به گفته این کارشـــناس مســـائل اروپا »اگر 
بخواهیم بایدهایی  را که اروپا می تواند در قبال 
خروج آمریکا از برجام انجام دهد بررسی کنیم 
باید بگوییم یکی از آنها این است که عمال تامین 
سرمایه های ما را برعهده بگیرد و امکان این را به 
ما بدهد که شرکت های اروپایی با ما کار کنند، 
بدون اینکه ترس این را داشته باشند که مشمول 
تحریم های آمریکا شوند. دومین مورد استفاده 
از ظرفیت های حقوقی اســـت، اما استفاده از 
ظرفیت های حقوقی هم در قبال احتمال جنگ 
تجاری با آمریکا کاری از پیش نخواهد برد و عمال 
می بینیم کـــه اروپا توان مقابله به مثل با آمریکا 
را نـــدارد. یعنی اروپا توان فریز کردن ســـرمایه 
شـــرکت های آمریکایی را در اروپا و در اقدامی 
متقابل نسبت به بلوکه کردن سرمایه شرکت های 
اروپایی در آمریکا ندارد. اما این به آن معنا نیست 
که ما باید اروپا را از دست بدهیم بلکه ما باید از 
پتانسیل و جایگاه اروپا و اختالفی که بین اروپا و 
ترامپ به وجود آمده است استفاده کنیم. از قدرت 
البی گری آنها در مراکز تصمیم گیری آمریکا از 
جمله کاخ ســـفید، کنگره و مجلس نمایندگان 
بهره بگیریم. مســـاله بعدی در مورد بایدهایی 
که اروپا در قبال خروج ترامپ از برجام می تواند 
اشاره کند بحث پایبندی به رژیم های حقوقی 
است. اروپا طی سالیان اخیر همواره سعی کرده 
است این گونه نشان دهد که به مساله رژیم های 
حقوقی و قواعد و قراردادهای بین المللی پایبند 
است و خروج احتمالی ترامپ از برجام می تواند 
این وجهه اروپا را با خطر مواجه سازد. در واقع این 
مساله را از این جهت عنوان کردیم که انتظاری 
که می توان از اروپا داشت باید تا چه حدی باشد و 
البته این گونه هم نباشد که اروپا را در برابر آمریکا 
خلع سالح تصور کنیم بلکه باید از پتانسیل های 

اروپا در ادامه راه بهره ببریم.«

سیداحمد موسوی
روزنامه نگار

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه مانیاد به شماره ثبت 438077 و 
شناسه ملی 10320865267 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1395/10/01 و مجوز شماره  952/15/362121مورخ 95/11/11 
اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس به تهران- شهر تهران- ولی عصر-کوچه 
گیالن- خیابان بندرانزلی- پالک 8- ساختمان گیالن- طبقه دوم- واحد 9- کد 
پستی: 1593634931 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
ســـازمانثبتاســـنادوامالککشورادارهثبتشـــرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران)173249(

آگهی تغییرات شـــرکت خدمات مســـافرتی ره پویان قائم با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 374 و شناســـه ملی 10100055854 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عـــادی به طور فوق العاده مـــورخ 1396/01/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شـــد: علی ســـلیمی با کد ملی 4911809681 و افسر ربیعی با 
کد ملی 4911366680 به ســـمت اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود 

انتخاب گردیدند. 
حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
شهرســـتانهایاستانتهرانســـازمانثبتاسنادوامالککشوراداره
کلثبتاســـنادوامالکاستانتهرانمرجعثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریرباطکریم)173243(

آگهی تغییرات شـــرکت تعاونی پیشگامان توســـعه مانیاد به شماره ثبت 
438077 و شناسه ملی 10320865267 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عـــادی به طور فوق العاده مورخ 1395/08/16 و مجوز شـــماره 
 952/15/285017اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســـتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد: فرید صفری به شماره ملی 0078781108 
بـــه عضویت علی البدل هیات مدیره بـــرای باقیمانده تصدی هیات مدیره 

انتخاب گردید. 
ســـازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران)173251(

آگهـــی تغییرات شـــرکت پخش جهان مهر گســـتران صمیـــم )در حال 
تصفیه( با مســـئولیت محدود به شـــماره ثبت 330305 و شناســـه ملی 
10103673501 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد: آدرس محل تصفیه به نشانی 
اســـتان تهران - شهرســـتان ری - بخش کهریزک - شهر باقرشهر- باقرشهر 
جعفرآباد- بلوار غدیر – بن بســـت شهید حسنعلی فراست - پالک 1- طبقه 

دوم - واحد 8 کد پستی 1814183931انتقال یافت. 
ســـازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران)173253(

آگهی تغییرات شـــرکت توان برق صدر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
352307 و شناسه ملی 10103982333 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1394/01/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای ســـیدمحمدمهدی علوی 
صدر دارای ک. م 0074814052 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و 
نشانی محل تصفیه استان تهران شهر تهران خیابان مدنی شمالی، خیابان 
وحیدیه، پالک 4، طبقه 3، واحد 5 کدپستی 1643656311می باشد. 
ســـازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران)173245(

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت 2391 و شناسه ملی 
10100188574 به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1396/11/25 
و مجوز شماره 96/197242 مورخ 96/12/14 جامعه حسابداران رسمی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
اســـتان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شـــهر تهران-دانشگاه 
تهران-خیابان بزرگمهر-کوچه اسکو-پالک 14-طبقه سوم- واحد جنوبی 

کد پستی 1417813591 تغییر یافت. 
ســـازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران)173246(

آگهی مزایده عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در نظر دارد تعداد 24 راس 
گاو پرواری )20 راس نر گوشتی-4 راس ماده گوشتی( مجتمع 
گاوداری خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا 
کلیـــه متقاضیان واجد شـــرایط می توانند از تاریخ درج آگهی 
مزایده به مدت 11 روز ضمن بازدید از گاوهای مورد مزایده واقع 
در شهرکرد- منطقه حاج کهوای شمالی- گاوداری دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد شهرکرد جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده به 
سایت اینترنتی www.iaushk.ac.ir قسمت مناقصه و مزایده 

مراجعه نمایند. 
* دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 
*تلفن تماس:33361061 – 038- دفتر امور حقوقی دانشگاه
* هزینه درج آگهی مزایده و کارشناســـی رسمی دادگستری به 

عهده برنده مزایده است. 
روابطعمومیدانشگاهآزاداسالمیواحدشهرکرد

جهان توییت
اکنون که این گزارش را می نویسم، چند ساعتی مانده تا آقای ترامپ 

پشت تریبون قرار بگیرد و اعالم کند چه خوابی برای آینده برجام دیده؛ 

روزهاست که کارشناسان بین المللی به بحث و گمانه زنی می پردازند 

و مردم هم با چشم هایی نگران وضعیت بازار را می پایند و جدیدترین 

اظهارات فالن مسئول اروپایی را. همان طور که ولکر پرتیس، مدیر موسسه 

آلمانی مسائل بین الملل و امنیت توصیف کرده است: »همه منتظرند 

ببینند تصمیم ترامپ درباره برجام چیست. )این مساله(، رویه ای جدید 

در روابط بین الملل )و کابوسی برای سیاستگذاران( خواهد بود که هر 

چهار ماه یک بار، جهان معطوف این مساله می شود که آیا رئیس جمهور 

آمریکا در یک توافق بین المللی می ماند یا نه.«

حاال ما مانده ایم و برجامی که به گفته همین غربی ها تبدیل شده به یک 

جنازه. هالی داگرس، خبرنگار ایرانی- آمریکایی وب سایت »ایرانیست« 

می گوید: »مردم ایران سرسخت و قوی هستند. آنها انقالب و جنگ 

هشت ساله و چندین دهه تحریم را پشت سر گذاشته اند. نابود کردن 

برجام تنها یک ضربه کوچک به زندگی روزانه شان است. ایرانی ها )بر 

آن( غلبه می کنند و زندگی ادامه خواهد داشت.«

از زمانی که این میلیاردر نیویورکی سر کار آمده، این حال و روز ماست؛ 

مقصر اصلی هم همان باراک اوبامای برنده  جایزه صلح نوبل بود که به گفته 

متیو کرونیگ، استاد دانشگاه جورج تون و از مقامات سابق وزارت دفاع 

آمریکا، »اگر اوباما می خواست توافق پایداری داشته باشد، می توانست 

تاییدیه سنا را مطابق قانون اساسی بگیرد.«

رسانه های غربی هم کم نامردی نکرده اند و به رغم اینکه مدام از اهمیت 

حفظ برجام دم زده اند و ترامپ را محکوم کرده اند، بر طبل جنگ 

کوبیده اند و هیاهو برپا کرده اند که اگر ترامپ از برجام عقب بکشد، 

چه فاجعه ای رخ خواهد داد. آنقدر که صدای خودشان هم درآمد؛ مثال 

نادیم ِشهادی، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس در توییتی به کنایه 

نوشت: »وااای! بترسید، خیلی بترسید... پایان جهان نزدیک است!«

الی گرانمایه، پژوهشگر شورای روابط خارجی اروپا و یکی از کارشناسان 

حوزه ایران به نوعی تایید می کند هدف از این سناریو هم این است که ایران 

را بکشانند پای میز مذاکره برجام های دوم و سوم، و هم اینکه فاجعه ای 

در راه نیست. او در توییترش نوشته است: »مقامات اروپایی گفته اند 

که اگر ترامپ تحریم های ثانویه آمریکا را اعمال کند، تاخیراتی در برجام 

رخ می دهد: یک ماه فرصت برای آشتی + 120 تا 180 روز تاخیر قبل از 

تاثیر تحریم ها: همه اینها زمان را برای مذاکرات بیشتر فراهم می کند.« 

اروپایی ها نه دل شان می آید از بازارهای ایران دل بَکَنند و نه دل دارند 

مقابل ترامپ بایستند؛ ما هم که تکلیف را مشخص کردیم، برایمان نفع 

داشته باشد در برجام می مانیم؛ حاال منتظریم ببینیم آقایان اروپایی 

مرِد عمل هستند یا نه؛ به قول خانم گرانمایه »وزرای خارجه فرانسه و 

آلمان وعده می دهند که اروپا به اجرای برجام به رغم تصمیم آمریکا ادامه 

می دهد- سوال مهم این است که تا چه حد می توانند و حاضرند این وعده 

را عملی کنند تا ایران قبول کند در برجام بماند؟«

جالب تر اینکه از نظر او، مقصر بحران امروز برجام، همین فرانسه، انگلیس 

و آلمانند: »تقریبا یک سال پس از مذاکرات درباره برجام، سه کشور 

اروپایی نتوانستند ترامپ را قانع کنند که برجام را خراب نکند... . سه 

کشور اروپایی در تالش هایشان برای نجات برجام از تکنیک های غلط 

مذاکره برای متقاعد کردن ترامپ استفاده کرده اند.«

ایالن گلدنبرگ، عضو ارشد اندیشکده امنیت نوین آمریکا عاقبت زبان باز 

کرد و نوشت: »چه می شود اگر ترامپ به لغو تحریم ها ادامه ندهد؟ بحران به 

آهستگی شروع می شود و طی چند سال خودش را نشان می دهد نه چند هفته.«

ناتالی توچی، مدیر موسسه امور بین الملل ایتالیا و مشاور موگرینی هم 

تایید می کند: »شاید باید ما اروپایی ها به این خودشیفته کمتر توجه 

کنیم و بر نجات برجام بدون آمریکا تمرکز کنیم.«

گو
ت و

گف
   

  

انتظاری که می توان از اروپا 

داشت باید محدود باشد و البته 

این گونه هم نباشد که اروپا را در 

برابر آمریکا خلع سالح تصور کنیم 

بلکه باید از پتانسیل های اروپا و 

شکاف ایجاد شده بین این دو در 

ادامه راه بهره ببریم

زهرا توحیدیان
روزنامه نگار


