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جهان و حتی امریکا با
ایران است
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کنسرسیوم پرگس با شرکت ملی نفتایران موافقتنامه امضا کرد

قراردادنفتی جدید
بدون «مزاحم»

بــا اجرای قــرارداد پرگس که نخســتین نمونه بر مبنای اصول شــرکتملی مناطق نفتخیز جنوب است به تولید روزانه حداکثر  200هزار بشکه
دست پیدا میکنیم
 زنگنه :در این قرارداد کمتر از  2میلیارد دالر سرمایهگذاری خواهد شد امانزدیک به  20میلیارد دالر ارزش افزوده ایجاد میکند
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تهدیدکرهشمالی به لغو دیدار <اون> با <ترامپ>

Reuters

پیونگ یانگ :اگر سیاست «به گوشه رینگ بردن» کره شمالی ادامه یابد مذاکرات لغو میشود
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اتحادیه اروپا در پایان مذاکرات بروکسل با صدور بیانیه ای تأکید کرد

تعهد اروپا به اجرای مداوم ،کامل و مؤثر برجام

اولین گام اروپاییها
روایــــــت بــرای نگــه داشــتن
گروهســـیاسی ایــران در برجــام
امیدوارانه به نظر رســید .سهشــنبه شــب
اولین دور از گفتوگوهای ایران با اروپا در
بروکسل انجام شد و سخنان حاضران در

این نشست حاکی از رضایت بود .اگر چه
این ابتدای راه فرصت دو ماههای اســت
که تهران بــه بروکســل داده ،اما محتوای
بیانیــهای کــه توســط موگرینــی خوانــده
شــد ،نشــان از آن دارد کــه اروپاییهــا بــه
دغدغههــای اصلــی ایــران توجــه دارنــد

مسیر تحول اروپا از  2003تا 2018

مالــی ،بانکــی ،بیمــهای و  ...تأکیــد شــده
اســت .بــا این همــه محمدجــواد ظریف
در موضعــی واقع بینانه تأکیــد کرد که ما
انتظــار نداریم اروپا بین مــا و امریکا یکی
را انتخــاب کنــد .امــا او گفت که در مســیر
صحیــح حرکــت میکنیم .ایــن در حالی

سفیر انگلیس در مراسم امضای توافقنامه میان ایران و پرگس:

روابط تجاری با ایران برای انگلیس خیلی مهم است

علی محمدی  /ایران

بــر اســاس چارچــوب تحلیلــی ســازه انگارانــه در روابط
بینالملل ،همه کنشهای انسانی در فضایی اجتماعی
اول دفتر
شــکل گرفتــه و معنــا پیــدا میکنــد و ایــن معناســازی
اســت کــه کمابیش بــه واقعیــت جهان شــکل میدهد.
براســاس این تعریف ،سیاســت ،امری است که ساخته
میشــود و موضــوع از پیش موجودی نیســت .در روابط
بینالملــل ،ایــن نــوع مذاکرات ،بــده بســتانها ،رفت و
رحمان قهرمان پور
آمدها و بحثهاســت که مســیر آینده را شکل میدهد.
کارشناسمسائل
بینالملل
بر این اســاس میتــوان عنوان کرد بعــد از خروج امریکا
از برجــام ،خیلــی از تحلیلگــران و دیپلماتهــا در مورد
آینــده ایــن توافق تصویــر کامالً دقیق و مشــخصی ندارنــد .بویژه کــه آنچه در
مذاکرات هستهای مدنظر طرفین توافق قرار گرفت ،جلوگیری از خروج ایران
از «برجام» بود .وقتی شــما قطعنامه  2231را مطالعه میکنید ،فرض نهفته
در این قطعنامه این است که احتمال خارج شدن ایران از برجام بیشتر از سایر
طرفهای مذاکره و معاهده اســت .در داخل ایران هم خیلی از تحلیلگران یا
روزنامهنگاران معتقد بودند امریکا هیچ وقت از «برجام» خارج نخواهد شد؛
چون مدعی بودند امریکا بر اساس این توافق ،امتیازات بیشتری از ایران گرفته
اســت .اما در عمل دیدیم امریکا زودتر از ایران از «برجام» خارج شــد و نشان
داد سیاست امری است که در فرآیند مذاکرات ،چانه زنیها و تأثیرگذاری افکار
عمومی ساخته میشود.
دوران پــس از برجــام در حــال شــکلگیری اســت و کســی ادعــا نمیکند همه
کشــورها تصویــر کامالً روشــن و دقیقی از مســیری کــه در آن حرکــت میکنند،
دارنــد .در همیــن چارچــوب کلــی باید درنظر داشــته باشــیم هم ایــران و هم
طرفهــای دیگــر توافق ،در حــال ارزیابی ،پیشبینــی ،برنامهریــزی و طراحی
هســتند .چراغ راهنمای همه دولتها در مســیر پیش رویشــان نیز منافع ملی
خودشان است .از طرف دیگر براساس دیدگاه سازه انگارانه باید در نظر داشته
باشــیم خود منافع هم امر ثابتی نیســت .ما در ســال  2002تصــور نمیکردیم
توافقی با امریکا جزء منافع ملی ما باشــد .اما در سیاســت این اتفاق افتاد.پس
اینکــه ما بگوییم منافع مــا قطعاً در مذاکره کردن یا مذاکــره نکردن با اتحادیه
اروپاســت ،با اصول واقعی سیاســت نمیخواند .اینکه منافع ملی ما در آینده
چگونــه تعریف و تعمیق خواهد شــد ،قبل از هر چیــز تابع اجماع نظر داخلی
سیاســتگذاران و تصمیمگیــران اســت .این سیاســتگذاران هســتند که حســب
اطالعــات ،دادههــا ،تحلیلها ،اخبار و گزارشها تعیین میکنند که در شــرایط
فعلی ،منافع ملی ما چگونه تأمین میشود .بنابراین الزاماً نه قهر کردن با اروپا
جزء منافع ملی ما اســت و نه پذیرفتن شــروط .ما میرویم و بر اســاس منافع
خودمان مذاکره میکنیم .آنها بر اســاس منافع خودشان مذاکره میکنند و در
ایــن رفت و برگشتهاســت که اراده سیاســی دو طرف جلــوه عینی به خودش
میگیرد .طبیعتاً اروپا تمایل دارد خواســتههایش در بحثهای موشــکی را به
ایران بقبوالند .ایران هم تا االن اعالم کرده حاضر به مذاکرات موشکی نیست.
اما همان گونه که پیشتر اشاره شد ،شرایط متغیر سیاسی ممکن است هر دو
طرف را به بازنگری در مواضع خودشان یا پیدا کردن راه حل دیگری سوق دهد.
فــارغ از ایــن بحث ،اروپاییها اعالم کردند ایران میتواند در مســائل منطقهای با
اروپا وارد تعامل شــود؛ طرف اروپایی همچنین اعالم کرده از ســرمایه گذاریهای
بیشــتر در ایــران حمایــت خواهد کــرد؛ اما االن بــرای این ســؤال که آیــا اروپاییها
میتواننــد به وعدههای خود عمل کنند یــا نه ،جواب قطعی نداریم .طبیعتاً اروپا
حرکات وامتیازات خود را بر اساس حرکت ایران تنظیم میکند و بر عکس ممکن
اســت ایران هم متناســب با پیشــنهاداتی کــه اروپا میدهــد ،در مذاکــرات از خود
انعطاف نشــان بدهد .در این میان عدهای معتقدند تجربه ما از مذاکرات با ســه
کشــور اروپایی از ســال 2003تا  2005نشــان میدهد خیلی نمیشود روی اتحادیه
اروپا حســاب ویژهای باز کرد و انتظار داشــت به خاطر ایران مقابل امریکا بایســتد.
خود آقای ظریف روز گذشــته گفت «دنبال خیالبافی نیســتیم که اروپا روابطش را
با امریکا برهم بزند».اظهاراتی که نشــان میدهد تیم
مذاکره کننده ،واقع بینانه به موضوع نگاه میکند.
ادامه در صفحه 3

چنانکــه در ایــن بیانیــه بــر تــاش جهت
حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران،
ادامه فروش نفت ،گاز و انتقالهای مالی
مربوط بــه آن ،ســرمایهگذاری بیشــتر در
ایــران و ارائــه اعتبــار صادراتــی بیشــتر و
ایجاد خطوط اعتباری ویژه در زمینههای

اســت که دونالد توســک رئیس شورای
اروپا در انتقاد به سیاستهای واشنگتن
اعــام کرد :اروپا بایــد توهماتش را دور
بریزد؛ با چنین دوســتانی(ترامپ) چه
نیازی به دشمن داریم!
صفحات  3و  6را بخوانید

مراســم امضای توافقنامه میان کنسرســیوم بینالمللی پرگس و شــرکت ملی نفت
ایران در حالی برگزار شد که امریکا از برجام خارج شده و ایران را دوباره تحریم کرده
اســت ،امــا اروپا این تحریــم و نقض برجام را هنــوز محکوم میکند .در این مراســم
رابرت مک ایر ،ســفیر انگلیس در ایران نیز حضور داشــت .او شــب گذشته در جمع
مســئوالن کشــور تأکید کرد که حمایت از روابط تجاری با ایــران برای انگلیس خیلی
مهم اســت .مــک ایر برای تأکید بیشــتر این جمله را حتی به فارســی گفــت .در این
مراسم رولی ،رئیس کنسرسیوم بینالمللی پرگس نیز بر همکاری و پایبندی خود به
این قرارداد تأکید کرد و قول داد که تکنولوژی و سرمایه را به ایران منتقل خواهد کرد
و پروژه را پیش خواهد برد.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت نیز در این مراســم از اروپاییها خواســت همان طور که ســفیر
بریتانیــا بــر پایبندی انگلیــس به برجــام تأکید کرد ،آنهــا نیز به این معاهــده پایبند
باشــند .او گفت :با کشــورهای اروپایی عضو در گروه  4+1در حال مذاکره هستیم تا به
شــرکتهای اروپایی برای حضور در شــاخههای اصلی نظیر صنعت نفت به اندازه
نیاز اطمینان کافی برای کار کردن با ایران را بدهند.
او در مــورد قــرارداد توتال نیز صحبت کرد .زنگنه میگوید :اگ ر توتال نتواند معافیت
از تحریمها را بگیرد طبق قرارداد ســهمش به  CNPCمنتقل میشود .به طوری که
بعد از اعالم خروج از قرارداد و طی یک دوره  60روزه ســهم این شــرکت به شــرکت
چینی منتقل خواهد شــد و اگر چینیها هم نمانند ،ما راهکار کافی برای پیشبردن
طــرح توســعه فاز  11پــارس جنوبی داریم.وزیر نفــت ادامه داد :جریمــهای به توتال
تعلق نمیگیرد و از موضوع «امکان اجرا» نداشــتن اســتفاده میکنند اما سرمایهای
را کــه هزینه کــرده تا زمان تولید فــاز نمیدهیم .او درخصوص قرارداد شــرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب و کنسرســیوم پرگس توضیح داد :از مدیران شــرکت پرگس
پرسیدم ،آیا با این شرایط (تحریم) میتوانید سرمایه بیاورید و قرارداد را اجرا کنید؟
قــول دادنــد که پروژه را اجرا کننــد .به گفته زنگنه ،این اولین قرارداد تاریخی شــرکت
مناطق نفتخیز جنوب است که با درک شرایط کشور و سختکوشی به امضا رسیده
اســت .در این قرارداد کمتر از  2میلیارد دالر ســرمایهگذاری خواهد شد اما نزدیک به
 20میلیارد دالر ارزش افزوده ایجاد میکند.
زنگنه خطاب به همســایگانی که از تحریم ایران خوشــحالند ،گفت :همسایگانمان
وقتی میبینند که گرفتار شدهایم خوشحالی نکنند ،بخصوص آنهایی که مدیون ما
هستند .ما از شرایط سختتر هم عبور کردهایم وگرنه تاریخ چند هزار ساله نداشتیم.
ما قدرت ملی و ملت با شــعور داریم .این وضعیت نیز میگذرد .ضربهای که نابود
نمیکند ،شما را قویتر میکند .ما پیمانشکن نیستیم و به قراردادهایمان پایبندیم.
میخواهیــم با صلح زندگی کنیم و راه حل مســائل را همیشــه در مذاکره دیدهایم.
اصل این اســت که ما میخواهیم تعامل داشــته باشیم و تکنولوژی و سرمایه را وارد
ایران کنیم و برای مردم کشور اشتغال ایجاد کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه در بخش نفت نیز ما همه تالشمان را میکنیم تا در تولید و
صادرات نفت خام کشور مشکلی رخ ندهد ،گفت :هیچ کس نمیتواند ما را در تولید
نفت جهان نادیده بگیرد .زمستان میرود و روسیاهیاش به زغال میماند.

بچههاییکهتولیدرامعنامیکنند

گــزارش «ایــران» از یــک روز حضــور در مرکــز
حرفه آموزی افراد کم توان ذهنی
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قاســم افشــار گوینده باســابقه خبر تلویزیون در
 67سالگی درگذشت
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