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آخرينفرصت اروپا

محمدجواد ظريف در بروكسل با وزراي خارجه
تروييكاي اروپايي و فدريكا موگريني ديدار كرد

سارا معصومي
بازگشت دوباره به ميز مذاكره .اينبار كم تعدادتر از قبل
و البته نگاهها به ج��اي اياالت متحده ب��ه اتحاديه اروپا
دوخته شده اس��ت .مثلث فرانس��ه ،بريتانيا و آلمان 13
سال پس از آخرين باري كه نتوانستند دست در دست
هم توافق هستهاي با ايران را از گزند امريكا مصون دارند
در مقر اتحادي��ه اروپا دور هم جمع ش��دند .ايران همان
عضو جنجالي كه امريكا در تمام اين س��الها با تخريب
متهمش كرده ،همچنان مي��ز مذاكره را ت��رك نكرده
است .نه در سال  ،2005نه در سالهاي تحريم و نه اين
روزهاكهاياالتمتحدهبااقداميكجانبهخودبديهيترين
تعهدات بينالمللياش را زير پا گذاشته ،تهران به سراغ
گزينهاي جز مذاكره و ديپلماس��ي نرفته است .دو سال
و نيم پس از اجراي توافق هستهاي ،تروييكاي اروپايي،
اتحاديه اروپا ،روسيه و چين كمتر از دو ماه فرصت دارند تا
ايرانرابهباقيماندندراينتوافقمتقاعدكنند.
تابس��تان  ،2015صدها خبرنگار از رسانههاي متفاوت
بينالمللي خود را به وين رسانده بودند تا خبر نخستين
توافق جامع هس��تهاي ميان ايران و شش كشور ديگر را
مخابره كنند .با تولد برنامه جامع اقدام مش��ترك5+1 ،
اعالم كرد كه به هم��راه ايران به يك بحران سياس��ي و
هستهاي پايان داده اس��ت .امروز  15ماه پس از حضور
دونالد ترامپ ،رييسجمهور اياالت متحده در كاخ سفيد
حيات و ممات اين توافق پس از توقف حضور امريكا در
آن به طنابي متصل است كه اروپا سابقه چندان مناسبي
در محكم نگاه داش��تن آن ندارد .وزراي خارجه بريتانيا،
فرانسه و آلمان در حالي در بروكسل دور هم جمع شدهاند
كه اگر قرار ب��ر دوام برجام باش��د اروپ��ا از اين پس بايد
بارهايبيشتريرابرشانههايخودحملكند.
فدريكا موگريني ،مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
به مركز ثقل تالشها تبديل شده و هر روز با اظهارنظري
كم و بيش مشابه با روز قبل اطمينان ميدهد كه اروپا در
حفظ توافق با تهران متحد است .بوريس جانسون وزير
امورخارجه انگليس ،هايكو ماس وزير امورخارجه آلمان
و ژان ايو لودريان وزير امورخارجه فرانسه نيز روز گذشته

در بروكسل ديداري سه جانبه با هم داشتند و در ديدار با
همتاي ايراني خود نيز تالش كردند او را به باقي ماندن در
برجامبدونامريكا،متقاعدكنند.
محمدجواد ظريف ،وزير خارجه كش��ورمان از صبح روز
سهشنبه رايزنيهاي هستهاي در مهمترين ايستگاه تور
برجامي خود يعني بروكس��ل را آغاز كرده است .همان
الگوهاي پيش از حصول برجام در حال تكرار هس��تند:
مذاكرات كارشناس��ي ،مذاكرات خصوصي دو جانبه و
عمومي چندجانبه ،روي ميز گذاشتن پرونده انتظارهاي
دوطرف ،چك��شكاري توقع��ات ،تالش براي بس��تن
پرانتزهاي باز و در نهايت هم ارايه تضمين براي وفاي به
عهدطرفين.نتيجهتماماينرايزنيهابايديكچيزباشد:
«آيندهبرجاممشخصشود».
خوفورجاازتصميمنهايياروپا
در داخل ايران نگاه افكار عمومي به اراده سياس��ي اروپا
براي حفظ توافق و البته توان اجرايي آنها چندان مثبت
نيست .با اين وجود تجربه سه ماه گذشته نشان ميدهد
كه اروپا تا آنجا براي حفظ برجام ايستاد كه شكاف ميان
واشنگتن و بروكسل به موضوعي بديهي و خارج از پرده
تبديلشد.امانوئلماكرون،رييسجمهورفرانسهوآنگال
مركل ،صدراعظم آلمان با سفر به امريكا اين تحقير را به
جان خريدند كه از س��اكن كاخ سفيد نه بشنوند و البته
تنها چند روز مانده به اع�لام تصميم ترامپ ،تروييكاي
اروپايي متوجه شدند كه مسير حفظ برجام ،تالش براي
راضي ك��ردن ترامپ به هر قيمتي نيس��ت و بايد تغيير
مسير بدهند .به نظر ميرسد كه توقف حضور امريكا در
توافق هس��تهاي در نهايت اروپا را در مس��ير جديد قرار
داد و تالشه��اي جامع اتحاديه اروپا كه از روز گذش��ته
در بروكسل رس��ما كليد خورد متمركز بر راضي كردن
ايران اس��ت .اروپا در حال حاضر بر اين نكته تاكيد دارد
كه ما در مذاكرات با امريكا ،برجام را نفروختهايم و اگر آن
مذاكرات محكوم به شكست شد به دليل پافشاري ما بر
حفظتوافقهستهايبود.
در همين راستا ،تيمهاي كارشناسي و وزير امور خارجه
ايران به بروكسل رفتهاند تا ببينند كه برجام بدون امريكا
از چه شانس��ي براي پي��روزي برخوردار اس��ت .ائتالف

فدريكا موگريني ،مس�وول سياس�ت خارجي اتحادي�ه اروپا:
ما بههمراه وزاري خارجه انگليس ،آلمان و فرانس��ه در بروكس��ل هستيم
تا به بررسي اقدامهاي مش��خصي بپردازيم كه ميتوانيم براي محافظت از
سرمايهگذاريهاي اروپا و منافع راهبردي امنيتيمان كه حفظ برجام است،
انجامدهيم.
سابرينا بلوسي ،سخنگوي مسوول سياس�ت خارجي اتحاديه
اروپا :گفتوگوي موگريني با ظريف در بروكسل بس��يار سازنده بود .ما با
همكاري فرانس��ه ،آلمان ،انگليس و اعضاي اتحاديه اروپ��ا در تالش براي
يافتنراههاييجهتمحافظتازسرمايههاياتحاديهاروپاهستيم.
اوالف ش�ولتس ،وزير ام�ور دارايي آلمان:حفظ اتحاد كش��ورهاي
اروپايي در نزاع تجاري با واشنگتن براي حفظ برجام ضروري است .اين حق
حاكميت اروپا است كه به ما اجازه دفاع از خود و بقا را ميدهد.
برونو لو مير ،وزير اقتصاد فرانسه :ميخواهيم منافع اقتصادي خود را
در ايران حفظ كنيم .قراردادهايي كه شركتهايي فرانسه منعقد كردهاند،

ميان اروپا و امريكا در نتيجه خروج واش��نگتن از توافق
با شكافهايي روبه رو شده است اما همزمان بايد توجه
داش��ت كه منافع اقتصادي اروپا از برج��ام در ايران در
مقايسه با منافع اقتصادي اين كش��ور با اياالت متحده
صفر اس��ت و بروكس��ل به داليل ديگري جز اقتصادي،
اصرار بر حفظ توافق دارد .در تحليل ميزان فاصله گرفتن
اروپا از امريكا بر سر برجام بايد به اين نكته توجه داشت
كه رابط��ه امريكا با اروپ��ا راهبردي اس��ت و پيوندهاي
امنيتي ،اقتصادي و سياس��ي اين رابطه را به يك رابطه
غيرقابل از دست دادن تبديل كرده است .همزمان برجام
تنها نقطه افتراق اروپا با امريكا نيست و اختالفها بر سر
هزينههاي نظامي در ناتو ،سرنوش��ت حضور امريكا در
توافقنامه جوي پاري��س و رابطه تجاري فراآتالنتيكي با
توجه به اصرار واشنگتن بر وضع تعرفههاي متفاوت نيز
بهنقاطاختالفمياندومتحدقديميتبديلشدهاند.
همزمان از ديد اروپا برجام ،توافقي در حوزه عدم اشاعه
است و جدا از اين مساله بحرانهاي جاري در غرب آسيا
هر روز ابعاد وس��يعتر و متنوعتري به خود ميگيرند .از
سوريه تا يمن ،از فلسطين تا عراق و در چنين شرايطي
اتحاديه اروپ��ا اميدوار بود ك��ه برجام پلي باش��د براي
همكاري بيش��تر با تهران در حل و فص��ل پروندههاي
منطقهاي كه تصميم ضدبرجامي دونالد ترامپ پايههاي
اين پل را لغزان ك��رد .در نتيجه فض��اي ملتهب پيش
آمده ميان اروپا و امريكا كه در س��ايه آن چهرهاي مانند
فدريكا موگريني ،مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه
اروپا تندترين طعنهها را به دونال��د ترامپ و نگاه صفر و
صدي وي به مسائل بينالمللي وارد ميكند ،زمين بازي
براي ايران نس��بتا هموار اس��ت اما بايد ديد كه آيا ايران
مهرههاي در اختيار خود را ب��ه گونهاي خواهد چيد كه
از اين شكافها پلي براي خود بسازد يا تكهها به گونهاي
در كنار هم قرار خواهند گرفت كه ايران ،پلي براي اتحاد
ميان امريكا و اروپا باشد .هرچند كه محمد جواد ظريف
در بروكس��ل با مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا
و وزراي خارجه سه كشور گفتوگو ميكند اما با توجه
به خروج امريكا از توافق ،نقش ساير كشورهاي اروپايي
حاضر در اين بلوك  28عضوي كمتر از تروئيكا نخواهد

بايد اجرايي شوند .شركتهاي فرانسوي بسياري در حوزه صنايع دارويي و
هوانوردي در ايران سرمايهگذاري كردهاند و اين قراردادها بايد رعايت شوند.
بايد براي حفظ «حاكميت اقتصادي» اروپا« ،تصميماتي قاطع» اتخاذ شود.
ما بطور كامل به حفظ منافع اقتصادي [فرانسه] متعهد هستيم و يك اصل
روشنداريم:ردتحريمهايفراسرزميني.
بوريس جانسون ،وزير خارجه انگليس :تغيير رژيم در ايران هدفي
نيست كه بايد دنبال آن باش��يم چرا كه تغيير رژيم در ايران لزوما تغييري
براي بهتر شدن نيست .انگليس و اروپا همچنان توافق هستهاي با ايران را
براي امنيت مشترك خود ،حياتي ميدانند و كامال به حمايت از آن متعهد
هستيم .من همچنين از امريكا ميخواهم از هر اقدامي كه ميتواند طرفين
باقيمانده در توافق را از برآوردن تعهداتش��ان در توافق باز دارد  -ش��امل
برداشتنتحريمهاازطريقتجارتمشروع-اجتنابكند.
سرگئي الوروف ،وزير خارجه روسيه :در حال حاضر توافق هستهاي
ايران بهشدت تحت فشار قرار گرفته است .اولتيماتومهايي درباره ضرورت

بود .در يكي از آخرين نشستهاي وزراي خارجه اتحاديه
اروپا در لوكزامبورگ ،مخالفت كشورهايي چون ايتاليا با
وضع تحريمهاي غيرهستهاي عمال تالش تروئيكا براي
تش��ديد فش��ار بر ايران به منظور راضي كردن ترامپ را
ناكامگذاشت.
وزير خارج��ه اي��ران در حال��ي مذاكرات فش��رده دو و
چندجانب��ه را در بروكس��ل پيش برد ك��ه اروپا فرصت
چندهفتهاي براي ثابت كردن خود به ايران دارد .ترديد
تهران به توانايي اروپا براي حفظ برجام به تنهايي و بدون
امريكا همچنان به ق��وت خود باقي اس��ت .اصليترين
سوال ايران از روسيه ،چين و به خصوص اروپا اين است
كه آيا اعضاي باقي مانده در برجام با وجود فش��ارهايي
كه از اين پ��س از جانب امريكا بر آنها وارد خواهد ش��د،
ميتوانند منافع اقتصادي ايران را تامين كنند؟ شمارس
معكوسبرايبازگشتتحريمهايايرانتا 180روزديگر
آغاز ش��ده و هرچند كه ترزا مي ،نخستوزير بريتانيا در
گفتوگو با حسن روحاني از بس��ته پيشنهادي جديد
اروپا براي تهران در بروكسل خبر داده بود اما بايد ديد كه
نكتههاي تضمين شده در اين بسته چيست ؟ اروپا براي
حفظ توافق و منتفع ش��دن تهران از آن در نبود امريكا
بايد تدبيرهاي اقتصادي بس��ياري بينديشد :از طراحي
مسيرهاي بانكي ويژه براي ايران كه برمبناي يورو باشد
و فراهم ك��ردن زمينه ب��راي فعالتر ش��دن بانكهاي
ايراني تا ايجاد سيستم پايه بر اساس يورو .از جداسازي
سيس��تمهاي مالي خود از امريكا تا چارهانديشي براي
بيمهكشتيهايايران.
ترسيم آينده برجام كه محمد جواد ظريف در نخستين
ايستگاه تور برجامي خود يعني پكن از آن سخن گفت
همان نقش��ه راهي اس��ت كه بايد در س��ايه تدوين آن
تمام درخواس��تهاي ايران به انضمام تعهد عملي براي
برآوردهس��ازي آنها لحاظ ش��ود .هرچند كه مذاكرات
جديد ميان ايران و اروپا در قالب حفظ برجام اس��ت اما
متن جديدي كه احتماال در نتيجه آن متولد خواهد شد،
متمم برجام به حس��اب نخواهد آمد و نقشه راهي براي
ادامه مسير در قالب توافق هستهاي مصوب سال 2015
خواهد بود .هرچند كه امروز تمام نگاهها به اروپا دوخته
شده و بس��ياري از تحليلگران ميگويند كه با توجه به
سابقه خصمانه ايران و امريكا در  4دهه گذشته و تحت
فشار بودن هميشگي تهران از سوي واشنگتن ،فرصت
براي كار با اروپ��ا وجود دارد اما اف��كار عمومي در داخل
ايران بايد بداند كه توافق ب��ا اروپا حتي در صورت تحقق
آننيزموفقيتكامليبرايبرجامنخواهدبودوبههرحال
فشارهاي سياسي و اقتصادي امريكا تداوم اجراي برجام
راباسختيهايخاصخودهمراهخواهدكرد.
س��ران اتحاديه اروپا يك روز پ��س از رايزني تروئيكاي
اروپايي و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با تهران
در بروكسل در بلغارس��تان دور هم جمع خواهند شد.
روزهاي  16و  17ماه مه ،پايتخت بلغارستان شاهد بحث
و تبادل نظر سران اتحاديه پيرامون روابط اروپا و امريكا
است كه دو بخش رابطه تجاري و برجام را شامل خواهد
ش��د .درحال حاضر نخس��تين نتيجه خروج امريكا از
برجام ،جنگ تحريمي ميان اروپا و امريكا بر سر بازگشت
تحريمهاي هستهاي ايران و تنبيه كمپانيهاي اروپايي
درحال تجارت با تهران اس��ت .درحالي كه نخست وزير
بريتانيا در گفتوگو با حسن روحاني تاكيد كرده بود كه
بسته پيشنهادي در بروكسل به ايران از سوي اروپا داده
خواهد شد اما سخنگوي اتحاديه اروپا چنين مسالهاي
را تكذيب كرده و ميگويد كه چنين بس��ته مشخصي
درحال حاضر براي ارايه وجود ندارد اما شكي وجود ندارد
كه اتحاديه اروپا در اين توافق باقي ميماند .س��خنگوي
اتحاديه اروپا در ادامه تاكيد كرده كه گزينههاي بسياري
براي حمايت از كمپانيها وجود دارد اما قرار نيس��ت در
مراسم ش��ام س��ران اتحاديه اروپا در صوفيه – پايتخت
بلغارستان–بستهخاصيارايهونهاييشود.

توقف تجارت با ايران از جمله انتقال محصوالتي خاص به اين كشور شامل
خريد نفت ايران مطرح شده است .يك چيز مشخص است .امريكا با خروج
از برجام تمام حقوق خود ذيل اين س��ند را از دس��ت داده است چرا كه در
اين سند مفادي وجود دارد كه به مشاركتكنندگان در آن حقوق خاصي
اعطا ميشود .روس��يه از گفتوگو با تمامي طرفهاي باقيمانده در برجام
در رابطه با اقدامات جبراني مشترك در قبال اقدامات يكجانبه امريكا عليه
ايران حمايت ميكند .اين رويدادها ميتواند روابط مي��ان امريكا و اروپا را
بطور جدي خدشهدار كند و اگر اين اتفاق بيفتد ،عواقب گستردهتر از مساله
ايران و توافق هستهاي با اين كشور خواهد داشت.
هايكو ماس ،وزير خارجه آلمان اروپا به توافق هستهاي با ايران پايبند
ميماند .ما اروپاييها آنچه بتوانيم انجام خواهيم داد تا توافق وين را حفظ
كنيم چرا كه اين توافق امكان حس��ابگري و امنيت بيش��تري ايجاد كرده
است .پيام ما اين است تا زماني كه ايران به توافق هستهاي پايبند باشد ،اروپا
هم بدون وابستگي به تصميم امريكاچنين خواهدكرد.
خبرآخر

شركت آب و فاضالب
استان تهران
( سهامي خاص )

آگهی فراخوان شناسائی مشاورین دارای رتبه
در گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

با تخصص خدمات اقتصادی و سوابق مهندسی ارزش (در صنعت آب و فاضالب)
شرکت آب و فاضالب اس�تان تهران در نظر دارد ،نسبت به شناسائی شرکتهای مش�اور دارای رتبه در گروه
خدمات برنامه ریزی و اقتصاد با تخصص خدمات اقتصادی و سوابق مرتبط با مهندسی ارزش و سابقه مستقیم
در اجرای طرحها و دورههای آموزشی مهندسی ارزش (در صنعت آب و فاضالب) اقدام نماید.
شرایطکلی:
متقاضیان درصورت عالقمندی میتوانند مدارک ،مستندات و مش�خصات کامل خود شامل :نامه درخواست
برای مشارکت در طرحها و برگزاری دورههای آموزشی مهندسی ارزش در شرکت آب و فاضالب استان تهران،
معرفی شرکت ،سوابق و مستندات مرتبط با مهندسی ارزش در صنعت آب و فاضالب و تصویر رتبه بندی (دارای
اعتبار)مهندسیارزشراارائهنمایند.
محلوزمانتحویلمدارکدرخواستی:
 مهلت تحویل درخواس�تها در پاکات الک و مهر شده تاپایان وقت اداری روزسه ش�نبه مورخ 1397/03/08دبیرخانةمرکزیاینشرکتبهنشانیتهران،خیابانفاطمی،خیابانحجابمیباشد.
شركت آب و فاضالب استان تهران
( سهامي خاص )

اروپا كار امريكا را جبران كند
علياكبر صالحي ،رييس س��ازمان انرژي اتمي كش��ور با
تاكيد بر اينكه اساس مذاكره با اروپاييها بر بياعتمادي
خواهد بود ،گفت :اميدواريم آنها خروج امريكا از برجام را
جبران كنند در غير اين صورت به شرايطي به مراتب باالتر
از س��طح پيش از برجام باز ميگرديم .علياكبر صالحي
در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به جلس��ه مشترك با
كميسيون امنيت ملي مجلس كه عصر ديروز برگزار شد،
گفت :جزييات امكاناتي كه سازمان انرژي اتمي در اختيار
داش��ته و آمادگي دارد همانطور كه مسووالن ارشد نظام
تصميم بگيرند اقدام شود ،به صورت كامل و تبيين شده
برايكميسيونامنيتمليتشريحشد.اينآمادگيواقعي
و حقيقي خواهد بود كه البت��ه اميدواريم هيچگاه به اين
وضعيت نرسيم و اميدواريم مسائل به گونهاي پيش برود
كه شرايط برگش��تپذيري در امر فني ضرورتي نداشته
باشد اما آمادگي آن را داريم .اساس بر بياعتمادي خواهد
بودچنانچهمقاممعظمرهبريتاكيدداشتندتضمينهاي
الزم گرفته شود از اين رو توانمندي براي برگشتپذيري
وجود دارد كه البت��ه نه به حالت پي��ش از برجام بلكه به
شرايطي خيلي باالتر از پيش از برجام خواهد بود .رييس
سازمان انرژي اتمي كشور در پايان با بيان اينكه اميدواريم
اروپاييهاخروجامريكاازبرجامراجبرانكردهوبهتعهدات
خود عمل كنند ،خاطرنشان كرد :اگر تضمينها داده شود
وايناتفاقبيفتدضرورتيبربرگشتپذيرينداريمدرغير
اين صورت اين آمادگي را داريم كه به شرايطي به مراتب
باالترازپيشازبرجامبازگرديم.

گفتوگوي اختصاصي «اعتماد» با نيكول پاشينيان ،رهبر انقالب ارمنستان

نخستوزير روزنامهنگار

بسيار خوش��حالم كه با اين ترتيب در انقالبمان موفق
زهرا راد -حميد باباوند
شديم و اين انقالب از ميان مردم ارمنستان زاييده شده
«نيكول پاشينيان» رهبر انقالب ارمنستان را روز و در برابر مشكالت دروني جامعه بوده است و حتي تحت
تعطيل ديديم؛ چند ساعت قبل از آنكه به اعضاي تاثيرمسائلمنطقهاينيزنبودهاست.
كابينهاش بگويد :درست است كه دولت ما ،موقت استقالل و روابط ما با همسايههايمان براي ما خيلي مهم
است و بايد تالش كنيم تا انتخابات مجلس زودتر است؛مخصوصاايرانوگرجستان.ارمنستانبايداستقالل
برگزار ش�ود اما در همين مدت بايد تالش كنيم تا خودش را در تمام مذاكرات و مراودات سياسي حفظ كند.
كارهاي زمين مانده رابرداري�م و جلوتر ببريم .او تنهانقطهاشتراكاينانقالبوانقالبهايديگرايناست
كسي است كه توانس�ت آرامترين انقالب منطقه كهتوانستهجايگاهارمنستانرادرمنطقهباالببرد.
واردات و ص�ادرات ميان ايران و ارمنس�تان در
را طي كمتر از دو هفته به ثمر برس�اند .دوهفتهاي
كه برايش از دو سال قبل تدارك ديده بود .نيكول حال حاض�ر كمت�ر از 500ميليون دالر اس�ت ،بنا
پاش�ينيان روزنامهنگار چهل و دو س�الهاي است داريدكهتاسال 2020اينعددراچهمقدارافزايش
كه تجرب�ه س�ردبيري پرمخاطبتري�ن روزنامه دهيد؟
ارمنس�تان را دارد .او ك�ه مدتي اس�ت حضور در به نظرم از تمام پتانس��يل دو كشور اس��تفاده نميشود.
مجلس و رهبري يك ائالف سياسي را به تجربيات كارهاي زيادي براي انجام دادن داريم .پروژههاي زيادي
خود افزوده؛ در س�الهاي قب�ل از همراهي با هر هست كه انجام نميش��ود .پروژههايي كه معلوم نيست
حركت ش�تابزدهاي خودداري كرده بود اما در دو چرا به ثمر نميرس��د و پروژههايي كه معلوم نيست چرا
سال گذش�ته با تمركز روي ورزش خودش را براي كند انجام ميشود و پروژههايي هست كه مطابق انتظار
يك حركت اساسي آماده كرد .او براي آماده كردن ما پيش نميرود .اميدوارم واقع��ا بتوانيم اين مبادالت را
كشور حركتش را به ش�كل پياده و با دست خالي به حركت بيندازيم؛ چون براي هر دو ملت مفيد اس��ت.
آغاز كرد و بعد از طي مسافت بيش از صد و بيست ما حتي در زمين��ه توليد صنايع دفاعي ،گاز و توريس��م
كيلومتر به ييروان رسيد و چند روز را هم بيوقفه آماده س��رمايهگذاري در ايران هستيم .سعي ميكنيم
در خيابانهاي اين ش�هر از يك سو به سوي ديگر مسير صادرات محصوالت كشاورزي و گوشت را به ايران
رفت.مشروحگفتوگوباويبهشرحزيراست:
تس��هيل كنيم .ما عالقه زيادي داريم كه اين روابط را به
سطح جديدي برسانيم و من مطمئنم اين عالقه متقابل
آق�اي نخس�توزير وقت�ي ب�ا م�ردم صحبت در ايران هم وجود دارد.
آيا از اولين قدم�ي كه براي انقالب برداش�تيد،
ميكردم ،بعضيها معتقد بودند ديگر نبايد ش�ما
را نيكول يا آقاي پاش�ينيان صدا ك�رد و از اين به هدفتانرسيدنبهمقامنخستوزيريبود؟
بعد بايد به شما بگويند بارون پاشينيان؛ نظر شما در عالم سياست هيچ حرفي را نميشود قاطع گفت .من
از سال  2007كارم را شروع كردم ،گفتم كه هيچ نيرويي
چيست؟
مردم هر طور كه دوست دارند ميتوانند من را صدا كنند .نميتواند جلوي ما را بگيرد .چون خواستههاي ما همان
اتفاقي نيفتاده و من همان آدم قبلي هستم؛ فقط عنوان خواستههاي مردم است .در 10سال گذشته ما مداوم بين
نخس��توزير هم به ديگر اس��امي و القابي كه ميتوانند مردم بوديم ،در اين مدت هميشه موفق نبوديم و شك هم
صدايم كنند اضافه شده اس��ت و هميشه و در همه حال نسبت به حركت ما وجود داشت تا اينكه باالخره همهچيز
مشخصشد.مسالهايننيستكهمنكجاودرچهمقامي
سعيميكنمصريحوراحتبامردمدرارتباطباشم.
حاال در كاخ رياس�تجمهوري تنها هستيد و از باشموخواستههايمنهيچارزشيندارداگربرآمدهازدل
آن جمعيتي كه همراه ش�ما بودند خبري نيست .خواستههاي مردم نباشد .از همان قدم اول مطمئن بودم
كه مردم پيروز ميش��وند و من در
ح�اال آنه�ا آن س�وي دي�وار
رابطه با ايران براي ما بس�يار مهم اين مسير هيچ كوتاهياي نخواهم
هستند و شما در اين سو بايد
داشت و اينكه كجا قرار ميگيرم يا
بهتوقعاتآنهاپاسخبدهيد.
است
ضمان�ت دادهام اج�ازه ورود اصال باقي ميمانم و نميمانم؛ برايم
م��ردم در همين چن��د روز هم از
مهم نبود و نيست .چون هدف من
تغييرات صورت گرفته شگفتزده نيروهايخارجيراندهم.
هيچ نيروي خارج�ي در انقالب خدمتبهملتارمنيبرايرسيدن
هس��تند .در فيسب��وك براي��م
به اهدافشان اس��ت .من دوبار به
مينويس��ند« :تعج��ب ميكنم ماتاثيرگذارنبود.
اي�ن انقلاب از مي�ان م�ردم ايران سفر كردهام؛ اصفهان و تهران.
كاري كه بايد پن��ج روز در گمرك
با ارامن��ه ايران صحبت ك��ردهام و
طول ميكش��يد چطور در عرض ارمنستانمتولدشد.
باي�د م�ردم را آزاد بگذاري�م تا احترامي ك��ه در ايران دارن��د را از
پنج دقيقه انجام ش��د ».از زماني
نزديك احساس كردهام و امكاناتي
ك��ه نخس��توزير ش��دم اقتصاد اقتصادرشدكند.
روزي ك�ه نتوانم خواس�تههاي كه داشتند برايم جالب بود و بايد از
پالسه��اي مثبت��ي نش��ان داده
اس��ت .ما هنوز هي��چ كار خاصي م�ردم را ب�رآورده كن�م ،از اي�ن مردمودولتايرانتشكركنم.
ش�ما آق�اي سركيس�يان
ش��روع نكردهايم؛ از همين نتيجه جايگاهكنارميروم.
سياستمداربايدمانندروزنامهنگار را «م�رده سياس�ي» لق�ب
ميگيريم همين مقدار كه دولت
دادي�د ،آي�ا ق�رار اس�ت ب�ا
براي مردم مانعتراشي نكند ،براي نگاهانتقاديداشتهباشد.
ادبي�ات روزنامهنگارانه دوره
شروعكافياست.
نخستوزيريراطيكنيد؟
برايصدروزاولچهبرنامهايداريد؟
بايد مردم را آزاد بگذاريم تا اقتصاد رشد كند و البته بستر اين مربوط به زمان خودش بود؛ وقتي كه حزب جمهوري
وسرژسركيسياننتوانستنددرككنندكهچهاتفاقيدر
مناسبيبرايمبادالتخارجيهمآمادهكنيم.
وقتي رييس پليس را انتخاب كرديد با اعتراض ارمنستان در حال وقوع است و فكر ميكردند هنوز قدرت
مردم رو به رو ش�ديد؛ تصور ميكني�د چه زماني دارند.اينشكلتفكرموجبمسائلزياديدركشورشده
مردمازشماخواستههاييداشتهباشندكهفراتراز بود .بايد حرفي ميزدم كه متوجه اتفاقي كه در كش��ور
ميافتد بش��وند؛ بنابراين از اين ادبيات اس��تفاده كردم.
توانشماياقانونباشد؟
من با حمايت مردم به اين مقام رس��يدم .سعي ميكنم طبيعتا شرايط االن فرق ميكند و ما بايد هميشه همراه
دليل تمام تصميمهايم را براي مردم توضيح بدهم و هر بازمانپيشبرويم.
زماني كه نتوانم خواستههاي مردم را برآورده كنم ،از اين
نگاهي به سن روساي دولت در ارمنستان نشان
ميدهد كه آنها س�ن و س�ال زيادي نداش�تهاند.
جايگاهكنارميروم.
ما به عنوان روزنامهنگار هميشه منتقد هستيم اعضايكابينهشماعمدتاجوانهستندوبعضياز
ام�ا در كار اجرايي محدوديتهايي وج�ود دارد و دوستان ما اين كابينه را جوانترين كابينه منطقه
انسانراازآرمانخواهيدورميكند.شمابهعنوان لقب دادهاند؛ به نظر ميرس�د سياس�تمداران در
يك روزنامهنگار چطور اي�ن تناقض را در خودتان ارمنستانخيليزود بازنشستهميشوند؟
هر كش��وري اقتضائات خودش را دارد .ما مسائل زيادي
برطرفخواهيدكرد.
به نظرم نخس��توزير هم بايد مانند ي��ك روزنامهنگار با داريم كه بايد حل كنيم و انرژي زيادي براي حل آن نياز
همهچيز به دي��د انتقاد نگاه كن��د و ركود از آنجا ش��روع است .فكر ميكنم دولت جوان هم براي ارمنستان و هم
ميش��ود كه اين ديد را از دس��ت ميدهد .زرق و برق اين براي منطقه ش��ادي ميآورد .جوان بودن مزاياي زيادي
محيط كار رسمي نبايد باعث شود كه از مردم جدا شويم .دارد اما راهي كه رفتيم نش��ان ميده��د كه با عقالنيت
روزنامهنگاريدرتمامدورهفعاليتهايسياسيمنكمك ميتوانيم از پس مسائل بربياييم .اما فكر ميكنم در كار
حال من بوده است و مطمئنم اينبار هم اين اتفاق خواهد سياسي جوان قلمداد كردن چندان درست نيست .من
افتاد .مهمترين ويژگي روزنامهنگار اين است كه چيزهايي چهل و دو سالم است اما بيست و هفت سال است كه در
راميبيندكهديگراننميبينند.فكرميكنماينويژگيدر كارسياستهستم؛بخشيبهعنوانروزنامهنگاروبخشي
به عنوان سياستمدار .ارمنستان بعد از استقالل هميشه
دورهنخستوزيريبهمنبسياركمكخواهدكرد.
از روزه�اي اول انقالب ،فقط گفتي�د انقالب ما در افق نگاه و موضوع تمام مقاالت من بوده اس��ت .راهي
مخملي است .آيا بنا نداريد به آن رنگ و بو بدهيد ،كه رفتيم اين را به مردم هم نشان داد .فكر ميكنم همين
مثلگلاللهيارنگنارنجي؟
تجربهكمكميكندكهبهجاهايخوبيبرسيم.
رهبرفقيدايراندرزمانحكومتسوسياليستي
اين اسمگذاري با خواست من نيست كه بخواهم روي آن
اسمي از اين دست بگذارم .اين انقالب با هيچ گل يا رنگي نامهاي را به آقاي گورباچف نوشتند و خبر از پايان
قابل تعريف نيس��ت .اين از دل مردم بيرون آمده و براي اينحكومتدادند؛ايننامهراديدهايد؟
همين هم آن را انقالب محبت و احترام متقابل نامگذاري خيليجالباست.نهمتاسفانه،نديدهام.
و آخرين سوال .گزارشهاي زنده و شخصيتان
كردهاند.منچندباراينرادرميدانجمهوري(هارابراك)
گفتهام .هيچ نيروي خارجي در آن دخالت نداشته و اين كه ه�ر روز از فيسبوك پخش ميكني�د را تا كي
براي ما خيلي مهم است .من بارها تاكيد كرده و ضمانت ادامهخواهيدداد؟
دادهام كه اجازه ورود نيروهاي خارجي را نميدهم .چون اي��ن گزارشها هميش��ه خواهد ب��ود و دليل��ي براي
ارمنستان و نظام آن براي من باالترين ارزش را دارد .االن نبودنشاننيست.

