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گفت وگوهای سیاسی ایران و پرتغال 
در دیدار مدیرکل غ��رب اروپای وزارت امور خارجه ایران با 
مدیرکل سیاست خارجی پرتغال گفت وگوهای سیاسی دو کشور 
از سر گرفته شد و طرفین بر گسترش مناسبات دوجانبه در همه 
زمینه ها تأکید کردند. به گزارش فارس، ابوالقاسم دلفی مدیرکل 

غرب اروپای وزارت خارجه کش��ورمان که به لیسبون سفر کرده 
با »روی ماس��ییرا« مدیرکل سیاس��ت خارجی پرتغال در محل 

وزارت خارجه این کشور مالقات و گفت وگو کرد.
ماس��ییرا نیز در این مالقات ضمن اش��اره به روابط با سایقه 

و تاریخی بین ایران و پرتغال، از سیاس��ت خارجی اعالم ش��ده 
دولت جدید ایران اس��تقبال و تاکید کرد که با توجه به ظرفیت 
اقتص��ادی و فرهنگی فراوان دو کش��ور، روابط پرتغال و اتحادیه 

اروپا با جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش گسترش یابد.

امیدواری روسیه به پیشرفت مذاکرات ایران و 
گروه »۵+۱«

مع��اون وزیر خارجه و نماینده وی��ژه رئیس جمهوری 
روس��یه در ام��ور خاورمیانه معتقد اس��ت: اکن��ون امکان 
پیش��رفت در مذاکرات ایران و گ��روه »1+5« کامال واقعی 
است، به ش��رط اینکه تمایالت س��ازنده بین هر دو طرف 
وجود داشته باشد. به گزارش فارس "میخائیل بوگدانوف" 
معاون وزیر خارجه روس��یه و نماینده ویژه رئیس جمهوری 
این کشور در مسائل خاورمیانه اعالم کرد که مقامات مسکو 
امیدوارند که نشست آتی نمایندگان ایران و گروه »5+1« 
ک��ه قرار اس��ت 16-15 اکتبر در ژنو برگزار ش��ود، نتیجه 
س��ازنده داشته باش��د و بر این عقیده اند که اکنون امکان 

واقعی برای پیشرفت این مذاکرات بوجود آمده است.

تعطیلی دولت آمریکا ومختل شدن  تحریم ها 
س��خنگوی کاخ س��فید گفت: تعطیلی دولت فدرال 

آمریکا تحریم ها علیه ایران را با اشکال مواجه می کند.
به گزارش فارس، کاخ سفید هشدار داد تعطیلی دولت 

فدرال آمریکا تحریم ها علیه ایران را مختل می کند.
جی کارنی، س��خنگوی کاخ سفید هش��دار داده که 
تقریب��اً تمام��ی کارکن��ان وزارت خزان��ه داری آمریکا که 
مسئولیت نظارت بر تحریم ها را بر عهده دارد به مرخصی 
اجباری فرس��تاده ش��ده اند. وی گفت که ای��ن وزارتخانه 

نمی تواند وظایف اصلی اش را انجام دهد.
جی کارن��ی گفت که وظای��ف ای��ن وزارتخانه، وضع 
تحریم های جدید علیه ایران، سوریه، گروه های تروریستی و 
کارتل های مواد مخدر است. پیش از این روزنامه دیلی بیست 
نی��ز به نق��ل از منابعی در وزارت خزان��ه داری آمریکا گفته 
بود »اداره کنترل س��رمایه های خارج��ی«، از نهادهای این 
وزارتخانه ق��ادر نخواهد بود وظایف اصلی خود که از جمله 
آنها ص��دور تحریم ه��ای جدید علی��ه حمایت کنندگان از 
دولت های ایران و س��وریه و تحقی��ق درباره موارد تخلف از 

تحریم ها و جریمه کردن متخلفان است را انجام دهد.

رایزني مقامات ایران ولبنان 
وزیر امور خارجه لبنان با اش��اره به موفقیت دستگاه 
دیپلماس��ی ایران در مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت: 
جمهوری اس��المی ای��ران توانس��ت به پی��روزی بزرگی 
در سیاس��ت خارج��ی دس��ت یاب��د و این مس��ئله رژیم 

صهیونیستی را بسیار خشمگین کرد.
به گزارش فارس، غضنفر رکن آبادی س��فیر جمهوری 
اس��المی ایران با عدنان منصور وزیر خارجه لبنان مالقات و 
در خصوص تحوالت منطقه و روابط دوجانبه گفت وگو کرد.

وزیر خارجه لبنان عدنان منصور با ابراز امیدواری نسبت به 
حل سیاسی بحران سوریه و برگزاری اجالس ژنو 2 به جایگاه 
ممتاز جمهوری اس��المی ایران در منطق��ه و جهان و نقش 
سازنده کشورمان برای حل مشکالت منطقه اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: اکنون کشورهای اروپایی و غرب به این حقیقت پی 
برده اند که حل مشکالت کشورهای منطقه بدون بهره مندی از 

نقش مثبت جمهوری اسالمی ایران ممکن نیست.

ماني الوند  دیدار وزراي خارجه ایران و امریکا و 
مکالمه تلفني روساي جمهور دو کشور، واکنشهاي 
متفاوتي را در میان سیاس��تمداران و صاحبنظران 
داخلي و خارجي برانگیخته است. در داخل، بسیاري 
ضمن حمایت از سیاست تنش زداي دولت یازدهم، 
دیدار و مکالمه صورت گرفته در نیویورك را گامي 
موث��ر در رفع اختالفات ایران و غرب توصیف کرده 
و معتقدن��د اقدامات تعامل برانگیزي از این دس��ت 
مي تواند ثمرات باارزش��ي براي ایران داشته باشد 
و ضمن کمك به حل مس��ئله هس��ته اي، کشور را 
از تحریمهاي اقتصادي خالص کرده و تاثیرگذاري 
ایران در جهان را افزایش دهد. در مقابل، عده  اي با 
سیاست در پیش گرفته شده توسط دولت مخالفت 
کرده و امریکا را اساسا کشوري غیرقابل اعتماد مي 
خوانند و اقدامات رخ داده در نیویورك را یك عقب 
نش��یني بي مورد از اصول نظام توصیف کرده اند و 
براي نش��ان داده صحت گفته هایشان، به سخنان 
تهدیدآمی��ز اوباما در دیدار با نتانیاهو، که چند روز 
پس از مکالمه وي با روحاني صورت گرفت، استناد 
مي کنند. در این میان، کارشناسان خارجي نیز هر 
ک��دام با توجه به عقاید و نگاه خاص خود به عرصه 
سیاس��ت جهاني، نظ��رات گوناگوني درب��اره رابطه 
ای��ران و امری��کا و رخدادهاي اخی��ر در نیویورك 
دارن��د. در همی��ن رابطه سیاس��ت روز در گفت و 
گو با دو تحلیلگ��ر غربي-فینیان کانینگهام و اریك 
والبرگ، نظر آنها را درب��اره رابطه ایران و امریکا و 

رخدادهاي اخیر در نیویورك جویا ش��ده اس��ت.

سياست خارجي روحاني به نفع ايران است
 ،)Finian Cuninghum(کانینگه��ام فینی��ن 
تحلیلگر و نویسنده نشریاتي چون ایندیپندنت، میرر 
و آیری��ش تایمز تماس تلفني باراك اوباما با حس��ن 
روحاني را آن چنان که توصیف ش��ده، واجد اهمیت 
نمي داند و معتقد است اوباما با این تماس، بیشتر به 
دنبال نفع شخصي بوده است. وي مي گوید:» اوباما 
در هفته هاي اخیر تحت فش��ار زیادي بوده اس��ت؛ 
یکي بخاطر عقب نش��یني اش در موضوع س��وریه و 
دیگ��ري بخاطر بحران اقتص��ادي داخلي که روز به 
روز بیش��تر مي ش��ود. موضوع حضور مقامات ایران 

در نیوی��ورك این فرصت را ب��ه او داد که با تلفن به 
روحاني و به نوعي قدم پیش گذاشتن در رابطه برقرار 
کردن با مقامات ایران، توجه رس��انه هاي جهاني را 
ب��ه خود جلب کند و ب��ه عنوان رئیس جمهوري که 
بعد از س��ي و چند سال، باب رابطه دیپلماتیك را با 
ایران گش��ود، نامش در تاریخ ثبت ش��ود. این براي 
اوباما یك پیروزي دیپلماتیك به حس��اب مي آمد.« 
کانینگه��ام اظهارات تهدیدآمیز اوباما بر ضد ایران را 
که در دیدار وي با اوباما اظهار ش��د نشانه روشني از 
س��طحي بودن انگیزه اوباما براي دیدار با روحاني و 
گش��ودن باب رابطه مي داند:»به نظر من، شرافت و 
اخالق براي سیاستمداران امریکایي بي معني است. 
به همین دلیل، به آنچه آنها مي گویند باید با ش��ك 
و بدگماني نگاه کرد. با توجه به گفت و گوي تلفني 
اوبام��ا و روحاني و همه آنچه درمورد رفع اختالفات 
ای��ران و امریکا در نیویورك پی��ش آمد، باید بگویم 
آنچ��ه اوباما در حضور نتانیاهو بر ضد ایران گفت، به 

هیچ وجه شرافتمندانه نبود.«
ای��ن تحلیلگ��ر ایرلن��دي االصل معتقد اس��ت 
ک��ه اغلب گروههاي سیاس��ي پرق��درت امریکایي، 
خواه��ان ادامه وضع موج��ود بین ای��ران و امریکا 
هستند و در راه هرگونه بهبود روابط این دو کشور 
کارش��کني مي کنند. وي مي گوی��د:»در حقیقت، 
فق��ط مردم عادي امریکا هس��تند که خواهان رفع 
اختالفات با ایران و آغاز رابطه عادي با این کش��ور 
هس��تند. نظرسنجي ها نش��ان مي دهند که بیش 
از 75 درص��د از م��ردم امری��کا خواه��ان تعامل و 
رفع تنش کشورش��ان با ایران هس��تند. در مقابل، 
اکث��ر سیاس��تمداران امریکایي خواهان دش��مني 
کشورشان با ایران هستند؛ اکثر 400 و اندي نفري 
که در کنگره حضور دارند، مثل عروس��کهاي خیمه 
شب بازي نخ هایشان در دست گروههاي ذي نفوذ 
صهیونیس��تي نظیر آیپك است و مجبورند از منافع 
اسراییل حمایت کنند، و منافع اسراییل ایجاب مي 
کن��د که رابطه ای��ران و امریکا خراب باش��د. اکثر 
تین��ك تنکهایي هم ک��ه در امریکا هس��تند)مثال 
WINEP و NED( وظیفه ش��ان حمایت از اسراییل 
و جهت دهي به سیاس��تهاي امریکا به نفع اسراییل 
اس��ت.« این تحلیلگر بین المللي معتقد است اکثر 

کشورهاي منطقه خاورمیانه، از عداوت موجود بین 
ایران و امریکا س��ود مي برن��د و در نتیجه با بهبود 
روابط این دو کش��ور مخالفند.»مطمئنا عربس��تان 
س��عودي و کش��ورهاي کوچك حوزه خلیج فارس، 
همچنین ترکیه و رژیم اس��راییل، از باز شدن باب 
گفتگ��و و تم��اس دیپلماتیك بین ای��ران و امریکا 
ناراضي هس��تند. آنها ب��ه دالیل مختل��ف با ایران 
دش��مني دارند و از سیاستها و اقدامات ضد ایراني 
امری��کا لذت مي برن��د. به همین دلیل اس��ت که 
نتانیاه��و بالفاصله پس از مکالم��ه اوباما و روحاني 
ن��زد اوباما رف��ت و تالش کرد چه��ره مثبتي که از 
ایران در نیویورك ترسیم شده بود، ضایع کند. من 
مطمئنم که رهبران سعودي، قطر و ترکیه خواهان 
موفقیت نتانیاهو در این ماموریت ضد ایراني بودند. 
اس��راییل و این کش��ورها مي دانند که پیشرفتهاي 
ای��ران در موضوعات سیاس��ي و دیپلماتیك، براي 
آنها معادل شکست است.« عقیده کانینگهام درباره 
موضع روسیه و چین در قبال روابط ایران و امریکا، 
با نظر اکثر کارشناسان متفاوت است.»من فکر مي 
کنم روس��یه و چین از عادي ش��دن روابط ایران و 
غرب اس��تقبال مي کنند، زیرا وض��ع پرتنش بین 
ایران و غ��رب و تحریمهاي موجود، به ضرر اقتصاد 
و پیش��رفت این کشورها است. مسکو مي دانند که 
حمله احتمالي امریکا ب��ه ایران، در نهایت به ضرر 
مس��کو خواهد بود، بنابرای��ن از هر چیزي که مانع 

چنین حمله اي ش��ود اس��تقبال مي کند.« فینین 
کانینگهام سیاس��ت تنش زداي دول��ت روحاني را 
حرکتي عاقالن��ه و مدبرانه و آن رابه نفع ایران مي 
داند:»به عقیده من، سیاس��ت ایران در تالش براي 
تعام��ل با غرب به ش��کلي منطقي، بس��یار زیرکانه 
اس��ت و تاثیر زیادي روي افکار عمومي غرب دارد 
و م��ردم امری��کا و اروپ��ا را بیش از پیش نس��بت 
ب��ه حقانیت ای��ران آگاه مي کند. ای��ران با چنین 
سیاس��تهایي مي تواند تبلیغات ضد ایراني رس��انه 
هاي صهیونیس��تي دنیا را خنثي کند و نشان دهد 
که ایران به ش��کلي منطقي بر سر حقوقش ایستاده 
و برخالف آنچه تبلیغات غرب القا مي کند، نه تنها 
سرستیز با هیچ کش��وري ندارد، بلکه آماده تعامل 
و رابطه براس��اس منافع مشترك و از موضعي برابر 

اس��ت.«

اسرائيل دست اوباما را بسته است
»اری��ك والب��رگ«)Eric Wallburg(، روزنامه 
نگار و تحلیلگر کانادایي در گفت و گو با سیاس��ت 
روز ب��ه ناتوان��ي ب��اراك اوباما در باز ک��ردن باب 
تعامل با ایران اش��اره کرده مي گوید:»نفوذ محافل 
صهیونیس��تي بر دولت امریکا دست اوباما را بسته 
و باعث ش��ده او نتواند گامهاي اساس��ي براي آغاز 
رابطه با ایران بردارد. البته، من فکر مي کنم اوباما 
قلبا خواهان رابطه رفع اختالفات است و مي خواهد 

ن��ام نیکي از خود به جا بگذارد. با این وجود، نمي 
تواند در برابر فشارهاي البي اسراییلي، کار زیادي 
از پی��ش بب��رد و هر بار که صحبت��ي درباره تنش 
زدایي با ایران بر زبان مي آورد، بالفاصله باید براي 
آرام کردن صهیونیستها چیزي برخالف گفته قبلي 
بگوید.« والب��رگ مي گوید اکثر م��ردم در امریکا 
خواهان رفع اختالفات کشورشان با ایران هستند، 
اما قدرت آنها در مقایس��ه با البي صهیونیس��تي و 
صاحب��ان کمپاني هاي اسلحه  س��ازي، که به دنبال 
تنش آفریني بین ایران و امریکا هس��تند، بس��یار 
کم اس��ت. البته ب��ه این نکته باید اش��اره کنم که 
آگاهي سیاسي افکار عمومي در امریکا چندان باال 
نیس��ت و مثال فیلمي مثل »آرگو«، به راحتي مي 
توان��د ذهنیت آنها درباره ایران را در جهتي خاص 

ش��کل دهد.«
ای��ن روزنام��ه ن��گار کانادای��ي درب��اره مواضع 
کش��ورهاي منطقه درباره رابطه ای��ران و امریکا مي 
گوید:»به جز ترکیه، بقیه کش��ورها، از جمله روسیه 
و چی��ن، از بهبود رابط��ه ایران و امریکا ناخش��نود 
خواهن��د بود، زیرا رف��ع اختالفات ای��ران و امریکا، 
منافع این کش��ورها را به خطر مي اندازد و آنها را از 
بسیاري چیزهایي که در سایه دشمني این دو کشور 

به دست آورده اند محروم خواهد کرد.«
والبرگ معتقد است ایران باید موضوع سوریه و 
مس��ئله برنامه هس��ته اي اش را در یك راستا مورد 
مذاکره قرار دهد.»ایران باید بین حل موضوع سوریه 
و بح��ران هس��ته اي، رابطه برقرار کن��د و موضوع 
نخس��ت را ب��ه نوعي منوط به موض��وع دیگر کند و 
از این طریق قدرت چانه زني خود را بر س��ر پرونده 
هس��ته اي باال ببرد. ایران همچنین باید تالش کند 
کش��ورهاي دیگر را به فشار روي اسراییل به منظور 
وادار ک��ردن این رژیم به عضویت در NPT ترغیب 
کند.« والب��رگ مي گوید ایران نبای��د درباره رابطه 
با امری��کا عجله به خ��رج دهد.»مذاکره امري زمان 
ب��ر و نیازمند اف��ت و خیزهاي فراواني اس��ت. ایران 
نبای��د در مورد رابطه با امریکا خود را زیاد مش��تاق 
نش��ان دهد. این امر باعث این خواهد شد که امریکا 
امتیازات بیشتري مطالبه کند و از موضع باال با ایران 

برخورد نماید.«

كارشناسان خارجي در گفت و گو با سياست روز

بايد به آنچه آمريكايي ها مي گويند با بدگماني نگاه كرد

تناقض گويي  اوباما 
هم چنان ادامه دارد  

رویک��رد خصمان��ه  سیاس��تمداران امریکایي ب��ه فعالیت هاي 
صلح  آمیز هس��ته اي جمهوري اسالمي ایران در حالي ادامه دارد که 
بازه��م رئیس جمهوری آمریکا در ادعایي تک��راري  گفت: ایران تا 
توانمند شدن برای ساخت یك بمب اتمی یك سال یا کمی بیشتر 

از یك سال فاصله دارد.

ب��اراك اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس گفت: ایران هنوز یك س��ال تا توانمند شدن برای 
ساخت یك بمب هسته ای فاصله دارد.  اوباما بر اساس ارزیابی های 
س��ازمان های اطالعاتی آمریکا گفت: ایران یك سال یا کمی بیشتر 

برای اینکه قادر باشد سالح هسته ای بسازد فرصت نیاز دارد.

براساس این گزارش، این ارزیابی با ارزیابی اسرائیل که معتقد 
است ایران در فاصله کمتری قادر است به بمب اتم دست پیدا کند 
مغایر اس��ت. اوباما نسبت به موفقیت دیپلماسی میان دولت آمریکا 
و دولت جدید ایران ابراز خوشبینی کرد اما گفت که آمریکا »توافق 

بد« درباره برنامه هسته ای ایران نخواهد پذیرفت.
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