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سفر ظریف به تونس و الجزایر 
وزیر امور خارجه ایران در سومین دور سفرهایش پس از برجام 

امروز به تونس و الجزایر خواهد رفت.

به گ��زارش فارس، محمدج��واد ظریف در این س��فر ضمن 
بررسی راه های توسعه مناسبات دوجانبه با کشورهای مهم شمال 
آفریقا، آخرین وضعیت تح��والت منطقه ای و بین المللی از جمله 
ضرورت تمرکز بر روند سیاسی برای حل بحران های سوریه، یمن 

و لیبی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
همچنین رایزنی پیرامون نتایج توافقات هسته ای و تبیین سیاست 
اصولی جمهوری اسالمی ایران در تحکیم روابط با کشورهای منطقه، 
محورهای اصلی این سفر و مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان در 

دیدار با مقامات عالیرتبه این کشورها خواهد بود.
ظریف در دوره های قبلی سفرهای خود به کشورهای منطقه 
عربی و آفریقا، از کشورهای کویت، قطر، عراق، لبنان و سوریه دیدار 
و عالوه بر این به کشورهای هند، پاکستان و روسیه نیز سفر کرد.

کمرنگ شدن امیدهای کنگره در متوقف کردن توافق ایران 

مخالفان توافق نامه هس��ته ای در کنگره آمری��کا پذیرفته اند که دیگر 
نمی توانن��د با ای��ن توافق نامه مخالفت کنند. تمرک��ز آن ها اکنون بر دوردســـت

کسب آرای الزم برای تصویب نشدن توافق نامه تمرکز دارد. 
به گزارش نیویورک  پس��ت، قانون گذاران، اعضای کنگره و البی گران مخالف توافق نامه 
هس��ته ای ای��ران اعالم کرده اند که اکنون برای کس��ب بی��ش از 60 رأی برای قطعنامه رد 
توافق و به منظور جلوگیری از فیلی باستر )اطاله بررسی( دموکرات های حامی رئیس جمهور 

آمریکا در تالش هستند که این از 67 رأی الزم در سنا بسیار فاصله دارد. 
همچنین مخالفان به رأی دو سوم اعضای مجلس نمایندگان نیاز دارند تا وتوی احتمالی 

رئیس جمهور را ملغی کنند. 
در همین زمینه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی س��نا هفته گذشته اعالم کرد 

که بسیار نامحتمل است که 67 رأی علیه توافق نامه هسته ای وجود داشته باشد. 
تاکن��ون تنها دو س��ناتور دموک��رات و 14 دموکرات در مجلس نماین��دگان علیه این 

توافق نامه هسته ای برآمده اند. 
هری رید، رهبر اقلیت در سنا تهدید کرده است که این الیحه را فیلی باستر می کند و 
در صورتی که 4 دموکرات دیگر مخالف توافق نامه هسته ای باشند هری رید می تواند تهدید 

خود را عملی کند. 
کاخ سفید نیز به دنبال فیلی باستر است تا اوباما رئیس جمهور آمریکا مجبور به استفاده 

از حق وتوی خود درباره قطعنامه رد توافق نشود. 
جمهوری خواه��ان از این مس��أله برای تخریب رقبای دموک��رات در تبلیغات انتخاباتی 
2016 استفاده می کنند و توافق نامه هسته ای به عامل رقابتی در ایاالت اوهایو و پنسیلوانیا 
بدل ش��ده است. این دو ایالت در انتخابات ریاست جمهوری موضع خود را عوض می کنند 

و از این جهت برای نامزدهای انتخاباتی بسیار با اهمیت هستند. 
بس��یاری از جمهوری خواه��ان کاندیداهای ریاس��ت جمهوری مخالفت ب��ا توافق نامه 

هسته ای ایران را به عنوان برنامه اصلی سیاست خارجی خود برگزیده اند. 
جمهوری خواه��ان در کنگره در حال آماده س��ازی تحریم های جدی��دی علیه ایران در 
پاییز هستند. تالشی برای زنده نگاه داشتن سیاسی این مسأله در بحبوحه نتایج ناخوشایند 

نظرسنجی ها درباره توافق نامه هسته ای. 
از زاویه سیاس��ی همه آن کس��انی که مخالف توافق نامه هسته ای هستند اعتقاد دارند 
که فیلی باستر قطعنامه رد توافق امری ناخوشایند نیست. برخی اعتقاد دارند که کاخ سفید 
دچار اشتباه محاسباتی شده است و مانع روند رأی گیری کنگره شدن باعث ضعیف تر شدن 

توافق نامه هسته ای خواهد شد. 
حتی در صورتی  که کنگره در ابتدا نیز علیه توافق نامه هسته ای رأی صادر کند کابینه اوباما 
قادر خواهد بود تا توافق نامه را اجرایی کند و اگر نظارت کنگره ای نادیده گرفته شود تنها توانایی 

رئیس جمهور آتی آمریکا برای به شکست کشاندن توافق نامه هسته ای تقویت می کند. 
با این وجود بسیاری از جمهوری خواهان در خفا اذعان می دارند که در توافق نامه هسته ای 
در سیاست شکست خورده اند. حامیان توافق نامه هسته ای آینده سیاسی دموکرات های مخالف 

رئیس جمهور را مورد تهدید قرار داده اند. 

صالحی:
آمریکایی ها نتیجه گرفته اند 
 به جای تقابل با ایران 
تعامل کنند

 
رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی 

کشورمان می گوید: باور من این دیپلمـــات
اس��ت ک��ه آمریکایی ه��ا به این 
درک رس��یده اند که بهتر است با ایران تعامل کنند تا 

بخواهند تقابل داشته باشند.
به گزارش میزان، علی اکب��ر صالحی، در مصاحبه 
با ش��بکه تلویزیونی سی  سی تی وی درباره برنامه جامع 
اقدام مش��ترک گفت: به نظرم اثرات این توافق بس��یار 
زیاد اس��ت. اثرات این توافق تنها به کش��ور من و یا به 

کشورهای غربی منحصر نمی شود.
وی اف��زود: تاثی��رات ای��ن توافق بر کش��ور من؛ 
کشورهای غربی و جامعه بین المللی و منطقه بوده است 
و اثرات این توافق بس��یار زیاد است زیرا غرب خواست 
ک��ه این پرونده که یک پرونده محدود و داخلی بود به 
یک پرونده بین المللی بدل شود و در نتیجه اثرات حل 

و فصل آن به صورت بین  المللی خواهد بود.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ای��ران گفت: به نظرم 
تاثیرات این توافق سبب ایجاد تغییرات در حیطه های 
سیاس��ی و بین المللی خواهد ش��د و پس از این توافق 
روابط بین المللی س��بب نوعی دچار تغییرات خواهند 
ش��د. وی گفت: م��ا ش��اهد وضعیتی پی��ش از توافق 
نخواهیم ب��ود و در حقیقت این تواف��ق از یک پرونده 

ساختگی در دوازده سال پیش ریشه گرفت.
صالحی افزود: در حقیقت ما هیچ مشکلی در زمینه 
فعالیت ه��ای صل��ح آمیز اتمی خود در ایران نداش��تیم 
ام��ا دوازده س��ال پیش غرب به فکر ایج��اد یک پرونده 
ساختگی بر ضد کشور من افتاد و آنها تصور می کنند که 
بهترین راه استفاده و بهره برداری از موضوع اتمی است.

رئی��س س��ازمان انرژی اتم��ی ایران گف��ت: آنها 
تالش های خود را آغاز کردند و ایران را به زعم خود به 
فعالیت های غیرصلح آمیز متهم کردند و این موضوع از 

سال 2002 آغاز شد. وی درباره حضور اقتصادی چین 
در ایران گفت: با تش��دید تحریم ه��ا روابط ما با چین 
گس��ترش پیدا کرد. ما در طول ی��ک دهه اخیر روابط 
اقتصادی خوبی با چین داش��ته ایم. الزم است که ما از 
چین تش��کر کنیم زی��را همکاری هایی اقتصادی ما در 

این دوره دشوار گسترش پیدا کرد.
صالحی درباره بازگش��ایی سفارت انگلیس در ایران 
گفت: ما از روابط متوازنی با کشورهای بزرگ اروپایی از 
جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا برخورداریم 
و من نمي توانم اعالم کنم که کشوری در داشتن روابط 
با ما در بین آنها پیشرو باشد، این توازن به گونه ای است 

که نمی توان گفت کدامیک از آنها پیشرو است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه مصاحبه 
گفت: آمریکایی ها به این نتیجه رس��یده اند که به جای 

تقابل با ایران، بهتر است با این کشور تعامل کنند.
صالحی درباره نقش ایران در مقابله با افراط گرایی 
در منطقه گفت: ایران کش��وری است که در این زمینه 
پیشتاز اس��ت و با افراط گرایی مانند داعش در منطقه 
مقابل��ه می  کند. اگ��ر کمک های ایران نب��ود، بغداد تا 
کن��ون به تص��رف داعش در آمده ب��ود. از این رو، ما از 

هر کمک دیگری از سوی هر کشور دیگری که متعهد 
به مبارزه با افراط گرایی باش��د، استقبال می کنیم زیرا 
باور داریم که برخی کشورها واکنشی متفاوت از آنچه 
که باور دارند، عمل می کنند. به دیگر سخن، آنها فقط 
شعار و موضع سیاسی را علیه داعش می گیرند و مطرح 
می کنند، داعش��ی که م��ا اصال آن را دولت اس��المی 
نمي دانیم، زیرا آنها هیچ ارتباطی با اس��الم ندارند بلکه 

این نامی است که آنها برای خود جعل کرده اند.
صالحی درب��اره نگاه ایران به ظهور چین و اینکه آیا 
از دیدگاه ایران چین یک تهدید محسوب مي شود یا نه؟ 
گفت: نه؛ به باور ما چین یک قدرت ثبات بخش اس��ت. 
به باور ما، چین اقتصاد، تاریخ، اقتصاد و صنعت پیشرفته 
خود را طرح می کند و بازیگر سیاسی و اقتصادی مهمی 
در منطقه و دنیا به ش��مار می آید. چین مي بایست نقش 
خود را در برخورد با مس��ائل جهان��ی ایفا کند. از این رو، 
چین نمی تواند گوشه ای بایستد و بگوید من فقط نظاره گر 
هستم. چین مسئولیت هایی دارد. باور دارم که مسئولیت 
اخالقی در مرحله نخست و بعد مسئولیت سیاسی دارد تا 
برای ثبات بخشیدن به دنیا تالش کند و سعی کند دنیایی 

را شکل دهد که از یکجانبه گرایی خالص شود.

لغو کامل تحریم هاي ایران به نفع همه است
سیاستمدار یونانی، درباره لغو تحریم هاي ایران با توجه 
به مفاد برجام گفت: لغو تحریم هاي ایران به نفع همه است، 

بنابراین آمریکایی ها از بهانه تراشی دست بردارند.
 اس��ترگیوس کات��ی خوریتیس در مصاحب��ه با ایرنا 
گف��ت: جمهوری اس��المی ایران با صداق��ت در مذاکرات 
هس��ته اي با گروه 1+5 ش��رکت کرد و تالش هاي صورت 
گرفته باعث ش��د که برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
به امضاء برس��د، ولی متاسفانه آمریکایی ها بدون توجه به 
اهمیت این مساله و منافع خود و دیگر کشورهای جهان، 

تاکنون از تصویب آن طفره رفته اند.
این استاد دانشگاه یونان در ادامه افزود: ضرورت دارد 
که آمریکا با تصویب توافقنامه هسته اي در کنگره، زمینه 
را برای توس��عه هرچه بیش��تر روابط اقتصادی کشورهای 
اروپایی ب��ا جمهوری اس��المی ایران فراه��م آورد تا هم 
آمری��کا و هم دیگر کش��ورهای جهان، از نعمت توس��عه 

همکاری هاي اقتصادی با ایران بهره مند شوند.
کات��ی خوریتس اضافه کرد: توس��عه اقتصاد بومی یا 
اقتصاد مقاومتی که رهبر عالی ایران آن را مطرح کرده، نه 
تنها با تجارت آزاد با کشورهای جهان منافاتی ندارد، بلکه 
زمینه را برای انجام معامالت تجاری درس��طح بین المللی 

براساس احترام متقابل فراهم مي آورد.
وی در ادامه گفت: جمهوری اس��المی ایران با توجه 
به منابع فراوان نفت و گاز و نیروی انس��انی تحصیلکرده، 
توانس��ته در سخت ترین شرایط تحریم ها به پیشرفت هاي 
چشمگیری دست یابد و اجرای اقتصاد مقاومتی و بومی، 
مي توان��د بیش از پی��ش روند توس��عه همه جانبه اقتصاد 
ای��ران را فراهم آورد. بنابراین در صورت تعلل و تاخیر در 
تصویب توافقنامه هسته ای، خود آمریکا و دیگر کشورهای 
اروپایی متضرر خواهند ش��د. وي افزود: متاسفانه بعضی 
وقت ها، تعدادی از کش��ورها برای تحمیل خواس��ته هاي 
خود، تحریم اقتصادی را بر دیگر کشورها تحمیل مي کنند 
و بدین ترتیب برخالف مقررات تجارت آزاد جهانی، آن را 

دستخوش خواسته هاي سیاسی خود قرار مي دهند.
کاتی خوریتس تصریح کرد: هر کش��وری باید در حد 
توان و با تکیه به نیروی انسانی و توانایی فن آوری داخلی و 
با بهره گیری از تمام موقعیت هاي موجود داخلی، به توسعه 
اقتصاد داخلی خود بپردازد و درعین حال روابط و داد و ستد 
بین المللی را تقویت نمای��د، زیرا اقتصاد امروز جهان مانند 

رودخانه اي است که همه در کنار آن زندگی مي کنیم. 
وی افزود: کش��ورهای اروپایی با توجه به شناختی که 
از ت��وان و ظرفیت اقتصادی ای��ران دارند، پس از این توافق 
بصورت گسترده اي برای توسعه همکاری هاي اقتصادی خود 
با ایران وارد عمل شده اند و به نوعی رقابت شدیدی بین این 
کشورها برای ورود به بازار گسترده ایران بوجود آمده است.
این سیاستمدار یونانی اضافه کرد: کشورهای اروپایی 
ط��ی مدتی که به خواس��ت آمریکا و ب��ه بهانه هاي واهی 
ایران را تحریم کرده بودند، میلیاردها یورو متضرر ش��دند 
و دیگر تحت هیچ ش��رایطی خواستار ادامه این تحریم ها 
نیستند، بنابراین آمریکا باید با توجه به منافع کشورهای 
اروپایی همپیمان خود هم که شده، هرچه سریعتر نسبت 

به تصویب توافقنامه هسته اي با ایران، اقدام نماید.
خورتی��س در ادامه گفت: عملکرد هوش��مندانه دولت 
"روحانی" باعث ش��ده فرصت استثنایی برای توسعه روابط 
یونان و اروپا با جمهوری اسالمی ایران فراهم آید که یونان 
نبای��د این فرصت را از دس��ت بدهد و از دیگر کش��ورهای 

اروپایی در این عرصه عقب بماند.

 دفاع وزیر خارجه اتریش 
از سفر رئیس جمهور این کشور به ایران 
سباستین کورتز تاکید کرد دیدگاه اتریش درخصوص 
توافق هسته ای ایران، با دیدگاه رژیم صهیونیستی متفاوت 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزیر خارجه اتریش 
از س��فر آتی "هاینس فیش��ر" رئیس جمهور این کشور به 
ایران دفاع کرد. این در حالی است که رئیس جمهور اتریش 
در تاریخ هفت سپتامبر )ش��انزده شهریور(، به همراه وزیر 

اقتصاد و هیئتی از تاجران این کشور به تهران مي آید.
کورتز در خص��وص انتق��ادات رژیم صهیونیس��تی از 
توافق هس��ته اي گفت: ما نگرانی اسرائیل نسبت به امنیت 
و موجودیت خود را درک مي کنیم. وي در ادامه با اش��اره 
به اینکه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص توافق 
هس��ته اي صحبت کرده اس��ت افزود: دیدگاه ما با اسرائیل 
در خصوص توافق هسته اي حاصل شده میان ایران و غرب 

متفاوت است.
وزیر خارجه اتریش در پایان مدعی شد: پس از توافق 
هس��ته ای، نگرانی امنیتی اسرائیل جدی تر گرفته شده 
اس��ت؛ چراکه ایران پس از این دیگر نمي تواند به س��مت 

ساخت بمب هسته اي پیش برود.

 تاکید بر اولویت ایران 
در تعامل با آمریکای التین 
مع��اون اروپ��ا و آمریکا وزارت خارجه کش��ورمان در 
دیدار با قائم مقام وزارت امورخارجه بولیوی از گس��ترش 
همکاری های دو کشور، استقبال کرد و گفت ایران تعامل 
با کش��ورهای آمریکای التین در زمینه های مختلف را از 

اولویت های برنامه های خود می داند.
به گزارش تس��نیم، خوان کارلوس آلورالده قائم مقام 
وزارت امور خارجه بولیوی به منظور برگزاری سومین دور 
مش��ورت های سیاسی بین ایران و بولیوی، دیروز با مجید 
تخت روانچی معاون اروپ��ا و آمریکای وزارت امورخارجه 

دیدار و مذاکره کرد.
آلورال��ده حمایت دولت متبوع خ��ود را از حقوق ملت 
ای��ران مبنی ب��ر بهره برداری از انرژی صلح آمیز هس��ته ای 
اعالم و ابراز امیدواری کرد اجرای کامل مفاد توافقنامه اخیر 
)برجام( بین ایران و کشورهای عضو 1+5 هر چه زودتر آغاز 
گردد. آلورالده همکاری های درمانی و بهداشتی کشورمان 
با بولیوی را موفقیت آمیز خواند و موضوع امکان توسعه این 
همکاری ها و افزایش مراکز درمانی همچنین صادرات دارو 
و تجهیزات پزش��کی به بولیوی مورد بررسی و مذاکره قرار 
گرفت. وی با اشاره به توانمندی ها و پیشرفت های ایران در 
زمینه سدسازی و آبرس��انی، ابراز عالقه نمود تا کشورمان 

برای ساخت اینگونه سدها در بولیوی اقدام نماید. 
برخورد دوگانه در زمینه حقوق بشر، استفاده ابزاری 
از مبازره ب��ا قاچاق مواد مخدر و همچنین سیاس��ت های 
ناکارآمد و ابهام آمیز برخی کش��ورهای غربی در مبارزه با 
تروریسم از جمله س��ایر موضوعاتی بود که مورد بحث و 

بررسی طرفین قرار گرفت.

برخي ناظران سیاسي معتقدند 
پرونـــــده

هدي دهقان بذرافشان
ک��ه دول��ت براس��اس نگرش 
بسیار خوش بینانه به مناسبات 
بین المللي، سیاست خارجي خود را سامان داده است 
و از این رو علي رغم تمرکز فعالیت هاي دولت یازدهم 
در ای��ن عرصه، تاکنون هیچ نتیجه ملموس��ي از این 

عملکرد براي اقتصاد کشور حاصل نشده است.
دیروز درحالي آخرین روز از هفته دولت را پشت 
سر گذاش��تیم که عملکرد دولت در عرصه سیاست 
خارجي ب��ه دور از هرگونه تعصب، و غرض  ورزي در 

بخشي از عرصه ها قابل تامل است. 
در دو سال گذشته دستگاه دیپلماسي کشورمان 
بیشترین وقت و انرژي خود را بر روي پرونده هسته اي 
کشورمان گذاشت که نتیجه اش جمع بندي مذاکراتي 
شد که هنوز توافق حاصل شدن آن با ابهامات فراواني 

روبرو است.
علي رغم تالش خستگي ناپذیر تیم مذاکره کننده 
کشورمان براي به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته اي 
آن هم با تاکید بر احق��اق حقوق ملت ایران، ولي به 
اعتقاد برخي دلسوزان و منتقدان، هنوز در جمع بندي 
مذاکرات با خیلي ابهامات روبرو هس��تیم البته حسن 
روحان��ي رئیس جمه��ور کش��ورمان دو روز پیش در 
نشس��ت خبري ب��ا خبرنگاران با اش��اره ب��ه پرونده 

هس��ته اي اظهار داشت که آنچه که باعث موفقیت ما 
در تمام زمینه ها تاکنون بوده اس��ت این است که ما 
عجوالنه و یک ش��به تصمیم گیري نکردیم و از خرد 

جمعي بهره مند شدیم.
وي گفت: مردم در مسئله هسته اي به این نتیجه 
رسیدند که موفقیت در پرونده هسته اي به نفع کشور 
اس��ت که ما هم اکنون در حال نهایي شدن براي این 

موفقیت هستیم.
روحان��ی با طرح این مس��ئله ک��ه برخی عنوان 
می کنند با توجه به اینکه گفته می ش��ود این پرونده 
حل شده اما آثارش را نمی بینیم، گفت: اگر می خواهیم 
در فضای کش��ور و هم فضای منطقه و جهان آثار این 
موفقیت را ببینیم باید این پرونده نهایی شود و هنگامی 
که نهایی شد و تحریم ها یکی پس از دیگری برداشته 

شدند در ماه های آتی تأثیر آنها را خواهیم دید.
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه 
سیاست  روز پیرامون برداشته شدن سایه جنگ از سر 

ای��ران پس از توافق در عین اینک��ه تهدیدات آمریکا 
علیه ایران وجود دارد، گفت: همیش��ه ممکن اس��ت 
تهدیداتی باش��د و اگر هیچ تهدی��دی نبود که دیگر 
ما نی��ازی به وزارت دفاع، نیروهای مس��لح، هواپیما، 
موش��ک و تانک و نه آن کلم��ه بازدارندگی ای که ما 

می گوییم، نداشتیم.
اظهارات حسن روحاني در حالي مطرح مي شود 
که ق��رار بود بعد از جمع بندي مذاکرات زبان تهدید 
غرب کوتاه ش��ود که نه تنها این اتف��اق نیفتاد بلکه 
مقام��ات آمریکایي از تهدی��د به جنگ نیز علیه ملت 
ایران س��خن گفتند. برخي ناظران سیاست خارجي 
نیز معتقدند در عرصه منطقه اي نیز آنطور که باید با 

قدرت عمل نکرده ایم.

 دولت كماكان بر مشي خوش بينانه خود 
در حوزه بين الملل اصرار دارد

حسن کوشکي کارشناس حوزه سیاست خارجي 

به سیاست روز گفت: مروري بر عملکرد دولت یازدهم 
در عرصه سیاست خارجي این نکته را نمایان مي سازد 
ک��ه دولت براس��اس نگ��رش بس��یار خوش بینانه به 
مناسبات بین المللي، سیاست خارجي خود را سامان 
داده است و از این رو علي رغم تمرکز فعالیت هاي دولت 
یازدهم در عرصه سیاست خارجي تاکنون هیچ نتیجه 
ملموس��ي از این عملکرد براي اقتصاد کش��ورحاصل 

نشده است.
وي افزود: چراکه عرصه روابط بین الملل حوزه اي 
است که ورود خوش بینانه به آن نه تنها نتایج مثبتي 
در برنخواهد داش��ت بلکه مي تواند منجر به زیان هاي 

متعددي بر منافع و امنیت ملي وارد آورد.
 وي در پای��ان خاطرنش��ان کرد: به نظر مي رس��د 
دولتم��ردان دولت یازدهم کماکان بر تداوم این مش��ي 
فوق العاده خوش بینانه )ساده انگارانه( اصرار داشته باشند.

 دولت هنوز نتوانسته اقدام قابل قبولي 
براي حل بحران هاي منطقه اي انجام دهد

 حسن هاني زاده دیگر کارشناس سیاست خارجي 
دولت یازدهم نیز در خصوص عمکرد دولت یازدهم در 
عرصه سیاس��ت خارجي تصریح کرد: عملکرد دولت 
در دو مقول��ه منطقه اي و بین الملل��ي قابل تجزیه و 
تحلیل اس��ت. در حوزه بین المللي با توجه دستیابي 

ای��ران و1+5 ی��ک توافق کلي در موضوع هس��ته اي 
ایران، فضاي تعامل دلپذیري میان ایران و کشورهاي 

اروپایي به وجود آمده است.
وي افزود: س��فرهاي زنجیره اي مقامات اتحادیه 
اروپای��ي به تهران، بازگش��ایي س��فارت انگلیس در 
تهران و اشتیاق کشورهاي عضو اتحادیه اروپا مانند 
انگلیس، فرانس��ه، آلم��ان و ایتالیا ب��راي همکاري 
اقتص��ادي ب��ا ای��ران مي توان��د فصل جدی��دي در 

مناسبات ایران و کشورهاي اروپایي بوجود آورد.
این کارشناس در ادامه گفت: در حوزه منطقه اي 
علي رغم تالش دول��ت یازدهم براي حل بحران هاي 
یمن، س��وریه و عراق اما نتوانسته اقدام قابل قبولي 

براي حضور فعال تر در این عرصه انجام دهد.
وي در پای��ان خاطرنش��ان کرد: س��فرهاي آقاي 
ظریف وزیر خارجه به کش��ورهاي قطر، کویت، عراق 
و پادشاهي عمان گام مهمي براي همکاري منطقه اي 
ایران و کشورهاي عرب منطقه تلقي مي شود اما به دلیل 
پیچیدگي هاي موجود بحران هاي منطقه اي همچنان 
الینح��ل باقي مانده که انتظار م��ي رود دولت یازدهم 
با اس��تفاده از ظرفیت جمهوري اس��المي راهکارهاي 
مناس��بي براي حل بحران هاي منطقه اي ایجاد کند و 
از رهگذر همکاري با اتحادیه اروپا و سازمان ملل راه را 
براي حل بحران هاي سوریه، عراق و یمن هموار سازد.

ارزیابي کارشناسان از عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجي

نگاه دولت خوش بينانه است

وقتی تنها عامل بمباران اتمی، ایران را به استفاده از بمب اتم متهم می کند 

در تاریخ تنها یک کشور از بمب اتمی برای هدف گرفتن مردم غیرنظامی استفاده 
کرده اس��ت، اما هم اکنون یکی از مقامات ارش��د سابق این کشور به صورت رسمی دیــــدگاه

اعالم می کند که ممکن اس��ت ایران در آینده از بمب هس��ته ای اس��تفاده کند و 
فاجعه ای مثل هیروشیما ایجاد کند.

به گزارش تس��نیم، کره زمین و مردمان آن تاکنون به دفعات متعدد شاهد آزمایش های هسته ای و 
انفج��ار بمب های اتمی روی زمین، زیر زمین، در اعماق اقیانوس و یا جو زمین بوده اند. اما در این میان، 
ای��ن تنه��ا آمریکایی ها بودند که با کمال خونس��ردی و به فاصله 3 روز با پرت��اب دو بمب اتمی بر فراز 
ش��هرهای هیروش��یما و ناکازاکی تنها در چند دقیقه اول این دو انفجار بیش از 129 هزار نفر را به کام 
مرگ فرو بردند و بر اثر تشعش��ات اتمی باقی مانده و بیماری های ناش��ی از این دو انفجار، تا سال 1954، 

مجموع قربانیان غیرنظامی این دو فاجعه ضدبشری به بیش از 246 هزار نفر رسید.
در این وضعیت باید طنز تاریخ باش��د که یکی از مقامات س��ابق دولت چنین کشوری که در دوران 
مس��ئولیت خود در سطح رس��انه های جهان به عنوان یک جنگ طلب مشهور بود، یک کشور دیگر را که 
شاهد گسترده ترین و شدیدترین نظارت ها و بازرسی ها بین المللی است را متهم می کند که ممکن است 

در آینده از بمب هسته ای استفاده کند.
ماجرا مربوط به کتاب تازه دیک چنی، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا و لیز چنی دخترش است 
که بخش هایی از آن برای اولین بار روز جمعه در نش��ریه وال استریت ژورنال منتشر شد. این پدر و دختر 
در کتاب خود، اوباما را متهم به دروغگویی در مورد توافق هس��ته ای ایران کرده و گفتند که این توافق 

می تواند به اولین استفاده از بمب هسته ای از سال 1945 به این طرف بیانجامد.
این دو در کتاب خود نوشته اند: »تقریبا هرچیزی را که رئیس جمهوری در مورد توافق )با( ایرانی ها به 
ما گفته است، نادرست است. وی گفته است که این توافق مانع از دستیابی ایرانی ها به سالح های هسته ای 
خواهد شد، اما این توافق در واقع، زرادخانه هسته ای ایران را تسهیل و مشروع می کند. توافق )دولت( اوباما 
به یک ایران مسلح هسته ای، یک مسابقه تسلیحاتی هسته ای در خاورمیانه و به احتمال زیاد، اولین استفاده 

از یک سالح هسته ای پس از )بمباران اتمی( هیروشیما و ناکازاکی به این طرف منجر می شود«.

طنز نتانیاهو در قبال فعالیت صلح آمیز هسته اي ایران 

در حالی که رژیم صهیونیس��تی صدها کالهک هسته ای در اختیار دارد و از امضای 
ان پی تی س��ر باز زده اس��ت، نخس��ت وزیر این رژیم می گوید که برجام، ایران را به معادلـــــه

کشوری با زرادخانه کامل هسته ای تبدیل می کند.
به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سفر خود به فلورانس و در 
کنفرانس خبری مشترک با متئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا مدعی شد که اسرائیل با برنامه هسته ای ایران که 

دارای ماهیت غیرنظامی باشد مشکلی ندارد.
این اظهارات را می توان پاسخی به سخنان روز جمعه باراک اوباما تلقی کرد که اعالم کرده بود مخالفان 

توافق هسته ای ایران با هرگونه دستیابی ایران به توانمندی هسته ای، حتی با مقاصد صلح آمیز مخالفند.
نتانیاهو در این باره گفت: اجازه دهید مشخصا اعالم کنم که اسرائیل با برنامه صلح آمیز هسته ای در 

ایران مخالف نیست. ما مخالف برنامه هسته ای نظامی در ایران هستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه توافق با ایران به این کشور اجازه حفظ و حتی توسعه آن دسته از زیرساخت های 
هسته ای را فراهم خواهد ساخت که به هیچ عنوان برای برنامه غیرنظامی ضروری نیست بلکه برای تولید 
تس��لیحات هسته ای حیاتی است. نتانیاهو اعالم کرد: برنامه جامع مشترک اقدام به ایران اجازه خواهد داد 
س��انتریفیوژهایی را در اختیار داشته باشند که به آنها امکان غنی سازی هرتعداد اورانیوم مورد نیاز خود را 
طی 13 س��ال بدهد. این مس��ئله باعث خواهد ش��د ایران که در زمینه تروریسم جهانی فعال است به یک 

کشور با زرادخانه کامل هسته ای تبدیل شود.
پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در یک ارتباط ویدئویی اینترنتی با رهبران سازمان های 
یهودی آمریکای شمالی گفت برنامه جامع اقدام مشترک تمام راه های ایران به سوی تسلیحات هسته ای 
را می بندد. رئیس جمهور آمریکا س��خنان خود را اینگونه ادامه داده بود که "تمام دنیا به جز یک اس��تثنا 
یعنی اس��رائیل از توافق حمایت کردند." اوباما همچنین از حمالتی که علیه حامیان توافق هس��ته ای در 
کنگره آمریکا می ش��ود انتقاد کرد گفت: آنهایی که می گویند خواهان یک توافق بهتر هس��تند در واقع 

می گویند فکر نمی کنند ایران باید دارای یک برنامه صلح آمیز هسته ای باشد.


