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در آستانه سفر «ژان مارک آیرو» ،وزیر خارجه فرانسه به تهران

اوالند :به ترامپ هشدار دادم توافق هستهای را محترم بشمارد

نمایندگان  60شرکت فرانسوی عازم تهران شدند
مریم ساالری

خبرگزاری فرانسه

ژان مـــارک آیرو ،وزیر خارجه فرانســـه
در حالـــی امـــروز دوشـــنبه میهمـــان
مقامـــات بلندپایـــه ایـــران اســـت کـــه
«الیزه» در آســـتانه این ســـفر خواستار
حفـــظ تعهـــدات برجامی امریـــکا در
قبال ایران شـــده است .فرانسوا اوالند،
رئیـــس جمهـــوری فرانســـه در یـــک
تماس تلفنـــی با دونالد ترامپ رئیس
جمهـــوری امریکا که اولین گفتوگوی
آنهـــا از زمـــان روی کار آمـــدن ترامپ
محســـوب میشـــود ،بر لزوم پایبندی
به توافق هســـتهای ایـــران و گروه 5+1
تأکید کرده است .این تأکید که در واقع
نخســـتین هشدار رســـمی پاریس بعد
از اعالم پیروزی ترامـــپ در انتخابات
ریاســـت جمهوری امریکا به حســـاب
میآید ،در حالی اســـت که مارک آیرو
با همراهی یک هیأت  60نفره از تجار
و بازرگانان فرانسوی به ایران میآید تا
عالوه بر حضور در نشســـت کمیسیون
اقتصادی مشـــترک تهـــران و پاریس،
رونـــد اجرایی برجام را مـــورد پیگیری
قرار دهـــد .تالش مقامات فرانســـوی
بـــرای حفـــظ برجـــام در شـــرایطی که
دونالـــد ترامـــپ چشـــمانداز اجرایـــی
شـــدن آن را با امـــا و اگرهایـــی روبهرو
ســـاخته اســـت ،در حالـــی اســـت کـــه
 3ســـال و نیـــم بعـــد از روی کار آمدن
دولت یازدهم ،روابط تهران و پاریس
از مرزهـــای تنـــش دیپلماتیک فاصله
گرفته است .مدتی که ماههای ابتدایی
آغاز به کار دولت روحانی خصوصاً در
جریان مذاکرات هستهای با انتقادات
شـــدید و متقابل دو طرف همراه بود.
بعد از آن کم نبود مقاطعی که صدای
اعتراض ایرانیها بـــه دالیل مختلفی
چون کارشکنی فرانسویها در بحبوحه
مذاکرات ژنو ،سنگاندازیهای لحظه

آخـــر و ارتبـــاط مســـتمر بـــا البیهای
اســـرائیل برای به شکســـت کشـــاندن
مذاکرات وین و تأمیـــن منافع آنها در
این گفتوگوها بلند میشد.
خالصـــه آنکه وضعیـــت روابط دو
کشور همانند مناســـبات ایران با سایر
کشورهای اروپایی تحت تأثیر اختالف
هســـتهای در حالت بحران بود .با این
وجود توافق هســـتهای بـــر این حالت
تنشآمیـــز مهر پایان زد .از دســـتیابی
به توافق هســـتهای ایران با قدرتهای
بـــزرگ خیلی نگذشـــته بود کـــه لوران
فابیـــوس ،وزیـــر خارجـــه فرانســـه نام
خود را به عنوان نخســـتین مقام سفر
کننده به ایران در فهرســـت کشورهای
 5+1ثبت کـــرد .فابیوس کـــه  7مرداد
ســـال  94یعنی کمتر از یک ماه بعد از
توافق راهی تهران شد ،طی یادداشتی
که برای روزنامه «ایران» نوشت ،ایران
را بـــه عنـــوان میراثـــدار یـــک فرهنگ
کهن که سهم بســـزایی در تاریخ علم
و اندیشـــه دارد ،توصیـــف کـــرد و بـــر
مهیـــا شـــدن شـــرایط بـــرای «بهبود و
ارتقـــای ســـطح تبـــادالت دو کشـــور»،
توگـــوی دوجانبـــه»
«از ســـرگیری گف 
و ادامـــه روابـــط «مبتنی بـــر احترام و
صراحت» تأکید داشـــت .این نوشته و

توافقات پیش روی
تهران و پاریس بیش
از هر چیز نشان
میدهد که دو طرف
برنامههای جدیتری
برای همکاریهای
اقتصادی دارند
خاصه آنکه این
پیوند در دورهای که
برجام با خطرات
کارشکنیهای
احتمالی از سوی
دولت تازه کار
امریکا روبهرو است،
اهمیتی دوچندان
مییابد.

پیام معنادار فابیوس به ایران در واقع
نشان میداد که کشورش تا چه اندازه
تالش میکند ذهنیت منفی ایرانیها
را از تصویـــر نامطلوبـــی کـــه از پاریس
در نتیجه موضعگیـــری مذاکراتیاش
شـــکل گرفته بـــود ،پاک کنـــد .بعدها
رفـــت و آمدهای پرشـــمار هیأتهای

اقتصـــادی ،دیپلماتیـــک و پارلمانـــی
ایـــران و فرانســـه کـــه به ســـفر رئیس
جمهوری ایران به پاریس (بهمن ماه
 )94انجامید ،نشان داد که عزم فرانسه
تـــا چه اندازه برای عمق بخشـــیدن به
رابطـــه با تهـــران جدی اســـت و اینکه
برای فرانسه همچون اغلب کشورهای
اروپایـــی منافع ملی و اقتصادی بر هر
مسأله دیگری ارجحیت دارد.
 ëëحفظ برجـــام از خطـــرات احتمالی
تندروها
بی تردید برجـــام و لزوم حفظ آن
از ســـایه خطرات احتمالـــی مخالفان
یکی از مهمترین محورهای مشـــترک
همکاری ایـــران با کشـــورهای اروپایی
از جمله فرانســـه به حســـاب میآید.
موضعگیریهـــای برجامـــی دونالـــد
ترامپ در خالل رقابتهای انتخاباتی
امریـــکا آن هم در شـــرایطی که کســـی
ردای ریاســـت جمهـــوری را در حـــد و
اندازههـــای قامـــت او نمیدانســـت،
واکنش بســـیاری از کشـــورهای اروپایی
از جملـــه پاریـــس را برانگیخـــت.
بویژه آنکـــه پاریس با گشـــودن دروازه
بازارهـــای اقتصـــادی خـــود بـــه روی
ایـــران و آغـــاز همکاریهای گســـترده
تجاری و مالی با آن ،نقش پیشـــرویی
در فضـــای مناســـبات خارجـــی ایران
در دوره پســـابرجام داشـــت .فرانســـوا
اوالند در گفتوگو با شـــبکه تلویزیونی
فرانس  ،24با بیان اینکه فکر نمیکند
ایاالت متحـــده با حضـــور ترامپ این
توافـــق را زیـــر ســـؤال ببـــرد ،گفت که
«ایـــن توافق به جهـــان تضمینهایی
میدهد کـــه فقدان آن ممکن اســـت
بســـیار خطرناک باشـــد ».اما رونمایی
از چهـــره پیـــروز انتخابـــات امریـــکا و
روی کار آمـــدن ترامـــپ کـــه پیشتـــر
علیه توافق با ایران شمشـــیر کشـــیده
بود ،نشـــان از آن داشـــت که انتخابات

امریکا رویدادی اســـت که قرار اســـت
پسلـــرزهاش آینده برجـــام و اجرایی
شدن آن را بلرزاند .اگرچه خود ترامپ
بعد از پیـــروزی در انتخابات رســـماً از
برنامههـــای دولتـــش دربـــاره برجام
ســـخن نگفـــت امـــا موضعگیریهای
نزدیکان و مشـــاورانش که به احتمال
بازنگـــری در برجام اشـــاره میکردند،
صدای بســـیاری از اروپاییها از جمله
فرانســـویها را درآورد .ژان مارک آیرو
که بهمن ماه ســـال گذشـــته به عنوان
جایگزیـــن فابیـــوس بـــه ســـمت وزیر
خارجـــه فرانســـه برگزیده شـــده بود،
در مصاحبـــهای بـــا رادیوی فرانســـوی
زبان «اروپا یک» یکـــی از صریحترین
واکنشها به تصمیم احتمالی ترامپ
دربـــاره برجـــام را نشـــان داد و گفت:
«توافق هســـتهای به غایت یک عنصر
مهم اســـت .باید آن را حفظ کرد .این
موضع فرانسه است .گرد آن میزی که
توافق شـــد ،فرانســـه و امریکا و روسیه
و ســـازمان ملـــل و اروپـــا هـــم حضور
داشـــتند ».این موضعگیری در حالی
صـــورت گرفته که مـــارک آیـــرو امروز
با حضـــور در تهـــران عـــاوه بر تالش
برای عمق بخشیدن به همکاریهای
اقتصادی و سیاسی پاریس و تهران بر
حمایت همهجانبه کشورش از برجام
تأکید ویژهای خواهد داشـــت .تأکیدی
که بیش از هر چیـــز حاوی این پیام به
رئیس جمهـــوری جدید امریکاســـت
که فرانســـه به مانند ســـایر کشـــورهای
اروپایی سهمی در رویکرد ترامپ علیه
ایران نخواهد داشت.
ëëنمایندگان  60شرکت فرانسوی
در تهران
نقطه اوج همکاریهای اقتصادی
تهـــران و پاریس طی ســـه ســـال و نیم
گذشـــته بی تردید با سفر سال گذشته
حســـن روحانی به فرانسه رقم خورد.

زمانی که توافقهای تجاری رنگارنگی
میان طرفین به امضا رســـید و به آغاز
همکاریهایی با  ٢٠قـــرارداد دوجانبه
بـــه ارزش بیش از  ٣٠میلیـــارد یورو با
کمپانیهـــای بزرگی همچون شـــرکت
هواپیمایی ایربـــاس ،مجموعه بزرگ
نفتی توتـــال ،تولیدکننـــدگان پژو و رنو
انجامیـــد .در ادامـــه ایـــن همکاریها
بود که دو کشـــور تصمیم بـــه برگزاری
نشســـتهای دورهای تهران و پاریس
گرفتند .نشستهایی با ابعاد سیاسی
و اقتصادی که قرار شـــد تحت هدایت
وزارت خارجه دو کشـــور برگزار شـــود.
بعـــد از برگـــزاری دومیـــن نشســـت
گفتوگوهای سیاســـی ایران و فرانسه
کـــه آبـــان  ۹۵در پاریس و به ریاســـت
معاونـــان وزرای خارجـــه دو کشـــور
برگزار شـــد ،حـــاال نوبت به نخســـتین
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور
رسیده است .بنابر بیانیهای که سفارت
فرانســـه در آســـتانه ســـفر مارک آیرو
منتشـــر کرده اســـت ،هیأتی متشکل از
نمایندگان 60شـــرکت فرانســـوی او را
در این ســـفر همراهـــی خواهند کرد و
قرار اســـت تعدادی از این شـــرکتها
قراردادهایـــی را در ادامـــه برگـــزاری
نشست کمیســـیون مشترک اقتصادی
دو کشور با شرکای ایرانی خود به امضا
برســـانند .این ســـفر همچنیـــن امکان
مطرح کردن همکاریهـــای دوجانبه
را در زمینه تحقیقات ،آموزش عالی و
فرهنگ میسر میسازد .توافقات پیش
روی تهـــران و پاریس بیـــش از هر چیز
نشان میدهد که دو طرف برنامههای
یهـــای
جدیتـــری بـــرای همکار 
اقتصـــادی دارنـــد خاصـــه آنکـــه این
پیوند در دورهای که برجام با خطرات
کارشکنیهای احتمالی از سوی دولت
تازه کار امریکا روبهرو اســـت ،اهمیتی
ییابد.
دوچندان م 
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پاسخ توئیتری ظریف به اقدام ترامپ

دیگه
وزیر خارجه کشورمان در توئیتر خود با انتشار لینک بیانیه
چه خبر
وزارت امور خارجه در ارتباط با تصمیم دولت ایاالت متحده
در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان به امریکا نوشت:
«این اقدام بیاسـ ــاس بـ ــودن ادعاهای مقامـ ــات امریکا در
مورد دوستی با مردم ایران در عین اختالف با دولت ایران را آشکار کرد .ما ضمن
احترام به امریکاییها و جدا کردن حسـ ــاب آنها از سیاس ـ ـتهای خصمانه دولت
این کشـ ــور ،اقدامات متقابل را برای حمایت از شهروندانمان به عمل میآوریم.
برخالف امریکا ،تمام کسـ ــانی که ویزای معتبر ایران را در دسـ ــت دارند ،به گرمی
مورد اسـ ــتقبال قرار میگیرند .اعمال محدودیت برای ورود مسـ ــلمانان به امریکا
به عنوان یک هدیه برای افراطگرایان و حامیانشان در تاریخ ثبت خواهد شد».
بخشهایی از اسناد خاطرات هاشمی محرمانه است

محسن هاشمی طی سخنانی در دیدار با جمعی از اعضای «انجمن
اندیشـــه و قلم» که در منزل آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و با حضور
همسر ایشـــان و فرزندان آن مرحوم برگزار شـــد ،درباره نحوه انتشار
کتب خاطرات آیتاهلل هاشـــمی پس از درگذشـــت وی ،گفت :هنوز
هم بخشهایی از اسناد مربوط به خاطرات ایشان ،حالت محرمانه
دارد .عکسها و فیلمها و گفتههای دیگران درباره ایشـــان همچنان
جـــای کار دارد .به گـــزاش ایســـنا ،وی افزود :بخش مهـــم کار ما این
اســـت که با بزرگان نظام بویژه مقام معظم رهبری ارتباط مناســـبی
برقرار کنیـــم تا با هماهنگـــی کار پیش برود و اصـــل موضوع خدای
نکرده تحتالشـــعاع کجنظریها قرار نگیرد .محســـن هاشـــمی با
اشـــاره به حضور مردم در همه آیینهـــای مربوط به رحلت آیتاهلل
هاشـــمی ،گفت :مردم با حضورشـــان از همه زجرها و مقاومتهای
آقای هاشـــمی قدردانی کردند و حرکت آقای هاشـــمی نیز از ابتدا تا
آخـــر ،بر مبنای عقالنیت بود .او در خطبـــه معروف  88نیز با همان
عقالنیـــت بخش مهمی از نیروهای انقالب را که داشـــتند از دســـت
میرفتند ،دوباره بـــه دامان انقالب بازگرداندند .بزرگان میگویند ما
عالوه بر از دست دادن جســـم آقای هاشمی ،عقالنیت ایشان را نیز
از دست دادیم.

توضیح قالیباف به مجلس درباره پالســکووامالک نجومی

قالیباف سهشنبه و چهارشنبه به مجلس می رود

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :وزیر کشور و شهردار تهران برای بررسی
حادثه پالسکو روز چهارشنبه هفته جاری در مجلس حاضرمی شوند .محمدرضا
رضایی کوچی در حاشیه نشست علنی مجلس در جمع خبرنگاران در مورد زمان
حضور شـ ــهردار تهران و وزیر کشـ ــور در مجلس اظهار داشـ ــت :گزارش کمیسیون
عمران مجلس در مورد حادثه پالسکو نیز آماده شده و در روز چهارشنبه در نشست
علنی مجلس قرائت میشود .رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد:
همچنین تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با حضور قالیباف سهشنبه
هفته جاری در کمیسـ ــیون عمران مجلس بررسی میشود .رضاییکوچی با تأکید
بر اینکه بررسی بخش مربوط به امالک نجومی در تحقیق و تفحص از شهرداری
تهران یکی از دستورکارهای نشست کمیسیون عمران خواهد بود ،یادآور شد :پس
از بررسی این موضوع ،رأیگیری از اعضا انجام میشود و کمیسیون عمران نتیجه
را به هیأت رئیسه مجلس ارائه میکند.

