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همکاری راهبردی بین تهران و مسکو 
نیازی دوجانبه است

یک کارش��ناس تحوالت غرب آس��یا ابراز عقیده 
ک��رد: هم��کاری راهبردی بین ایران و روس��یه نیازی 
دوجانبه اس��ت، زیرا دو کش��ور در حال شکل دهی به 
یک س��امان جدیدی از اقتدار مل��ی و منطقه ای خود 

هستند.
"س��عداهلل زارعی" در ارتباط با اهمیت سفر "علی 
اکبر والیتی" به روس��یه اظهار داش��ت: از هنگامی که 
ایران درخواست دیدار با رئیس جمهور روسیه را داد تا 
زمانی که این دیدار انجام شد، یک هفته طول کشید. 
این موض��وع، نمایانگر توجه روس ها به ایران به عنوان 
یک کش��ور مه��م و قابل اتکاء در غرب آسیاس��ت. در 
اینج��ا باید گف��ت که مهم تری��ن موضوع این س��فر، 
برداش��تن یک گام مهم در راهبردی کردن مناسبات 
ایران و روس��یه است، یعنی اینکه ما به چارچوب یک 
همکاری درازمدت دس��ت پیدا کنی��م، به گونه ای که 
همکاری مزبور پاسخگوی نیازها باشد، درحقیقت، این 
همکاری ها نباید به تعامالت نظامی و امنیتی محدود 
شود بلکه باید حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و س��ایر بخش ها را فرا بگیرد تا در سایه آن، نیازهای 

دو کشور در زمینه های مختلف تأمین شود.
این کارش��ناس تحوالت غرب آس��یا تصریح کرد 
گفت: این موضوع نشان می دهد، هنگامی که غرب در 
حال فش��ار آوردن به جمهوری اسالمی ایران است و 
هر روز یک بهانه ای را برای وارد کردن فش��ار جدیدی 
علیه تهران دس��ت وپا می کنند، درب شرق به سهولت 
به روی جمهوری اس��المی ایران باز اس��ت و با وجود 
تالش آمریکا و متحدانش، تهران می تواند روابط خود 
را با آسیا که در آن کشورهای قدرتمندی وجود دارد، 

به نقطه مهمی برساند. تسنیم

از نگاه دیگران 

جهان اجازه نخواهد داد ایران به سالح هسته ای دست یابد
وزیر خارجه عربس��تان گفت: ایران بداند جهان اجازه دس��تیابی به س��الح 

هسته ای را به آنها نمی دهد.
عادل الجبیر، در حاش��یه نشس��ت ناتو در بروکسل ضمن حمایت مجدد از 
تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام مدعی شد؛ اگر 

ایران سیاس��ت های خصمانه خود را تغییر ندهد فشارها علیه آن بیشتر می شود 
و منزوی تر خواهد شد.

وی پی��ش از این نیز مدعی ش��د: ما به حاکمیت دیگر کش��ورها و همچنین قوانین 
بین الملل��ی و اص��ل عدم دخال��ت در امور داخلی دیگ��ران احترام می گذاری��م، بنابراین 
دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عربی را نمی پذیریم. الجبیر، در ادامه با متهم 
کردن ایران به حمایت از تروریسم ادعا کرد ایران فتنه های فرقه ای ایجاد می کند ایران در 

بسیاری از کشورها و بخصوص کشورهای عربی ناامنی ایجاد می کند.  ایسنا

درحاشیه 
همکاری مسکو-تهران در راستای ایجاد جهان چندقطبی است

تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی روس��یه می گوید همکاری در بخش نفت و گاز و 
همین طور انرژی هسته ای زمینه مهمی برای همکاری روسیه با ایران است.

"لئونید ساوین" با اشاره به سفر مشاور امور بین الملل رهبر انقالب به مسکو 
و دیدار با پوتین گفت: بخش نفت، گاز و انرژی هسته ای از جمله زمینه های مهم 

همکاری با ایران اس��ت. به گفته وی همکاری مس��کو با تهران در چارچوب ایجاد 
یک جهان چندقطبی بدون هژمونی و تسلط آمریکاست.

به گفته ساوین، مسائل راهبردی آن طور که به نظر می رسد، شفاف و واضح نیست. 
به عنوان مثال، روسیه راهبردهای زیاد متفاوتی دارد که در اسناد دکترین منتشر شده 

است. اما اینها روی کاغذ است و مهمتر از همه، درک عملی آنها است. 
این کارشناس روس افزود: ایران و منطقه غرب آسیا نیز در اسناد مربوط به دکترین 

روسیه اشاره شده است.   تسنیم

دیدگاه
هشدار مقام آمریکایی درباره حمالت سایبری علیه این کشور

مدی��ر اطالعات ملی آمری��کا درباره حمالت س��ایبری »فلج کنن��ده« علیه 
زیرساخت های این کشور هشدار داد.

"دن کوتس"مدعی شده روسیه، چین، ایران و کره شمالی هر روز شبکه های 
رایانه ای سازمان های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا را هدف حمالت سایبری قرار 

می دهن��د. این مقام اطالعاتی آمریکا در ادامه این ادعاها گفت از میان این چهار 
کشور »روسیه، بدون شک تهاجمی ترین بازیگر خارجی است.«

وی این سخنان را ، دقایقی بعد از صدور کیفرخواست علیه 12 نفر از افسران اطالعات 
نظامی روس��یه به اتهام هک رایانه های آمریکا در جریان انتخابات ریاست  جمهوری سال 
2016 مطرح کرد. قرار اس��ت رئیس جمهور آمریکا روز دوش��نبه در شهر »هلسینکی« 
پایتخت فنالند با »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روس��یه دیدار کند.  ترامپ گفته در 

این دیدار موضوع دخالت ادعایی روسیه را مطرح خواهد کرد.  باشگاه خبرنگاران
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گروه دیپلماسی  ضرب االجل تعیین شده پرونـــــده
ب��رای اروپایی ها در حالی موعدش تمام ش��ده که 
تصمیم گی��ران و مذاکره کنندگان برجام در این باره 
سکوت کرده اند و معلوم نیست چرا باید بعد از پایان 
این زمان  باز هم با اروپایی که نمی توان روی قول و 

قرار آن ها حساب کرد پای میز مذاکره برویم.
18اردیبهشت ماه سال جاری بود که »دونالد 
ترام��پ« رییس جمهور پرهیاهوی آمریکا در نطق 
ی��ازده دقیقه ای ضمن گس��تاخی علیه ملت ایران 
بیان داش��ت کش��ورش از توافق هس��ته ای س��ال 
201۵ می��الدی خارج می ش��ود و تحریم هایی که 
در چهارچوب این توافق لغو شده بودند را بار دیگر 

علیه تهران به اجرا می گذارد.
بعد خروج آمریکا از توافق هس��ته ای  مقامات 
اروپای��ی از جمل��ه "فدری��کا موگرینی" مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا هر کدام جداگانه 
مدع��ی حف��ظ توافق نام��ه برجام ش��دند؛ بعد از 
س��خنرانی رییس جمهوری آمریکا، حسن روحانی 
ریی��س دولت دوازدهم در پش��ت قاب شیش��ه ای 
حاضرشد و در ابتدا به اروپایی ها برای ارائه تضمین 
ه��ای الزم در برجام  فرصت دو هفته ای داد؛ البته 

این دو هفته بعدا به فرصت دو ماهه تبدیل شد.
از آن تاریخ به بعد رفت و آمد تیم مذاکره کننده 
کش��ورمان به محل قرار مذاکرات با اروپایی ها آغاز 
و این نشست ها یا در سطح کارشناسی یا در سطح 

وزرای خارجه برگزار شد.
نشس��ت اخیر نی��ز در س��طح وزرای خارجه 
در وین برگزار ش��د با وجود س��ازنده خواندن این 
نشس��ت از سوی وزیر خارجه کش��ورمان و تاکید 
بردریاف��ت و ش��روع اج��رای اقدام��ات و تعهدات 
اروپایی ها اما، حس��ن روحانی درست شب قبل از 
نشس��ت وین با دریافت بس��ته پیشنهادی اروپایی 
نس��بت به موارد مطروجه در این بسته پیشنهادی 
معترض و ابراز داشت این بسته انتظارات تهران را 

برآورده نخواهد کرد.
نکت��ه قاب��ل تام��ل اینک��ه طرفی��ن مذاکره 
کننده درنشس��ت برجامی وی��ن درحالی بر ادامه 
گفت وگوها تاکید داش��تند که ضرب االجل نهایی 
تهران به اروپا تقریبا چند روزی به پایان رس��یده 
13مرداد ماه سال جاری نیز اولین فاز تحریم های 

یکجانبه آمریکا علیه ایران، اجرایی می شود.
جالب ت��ر اینکه بع��د خروج آمری��کا از برجام 
شاهد برخی التهابات در فضای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی  کشور بودیم و در برخی موارد مشکالتی 

را هم پدید آورد.
حاال این ضرب االجل تعیین ش��ده برای اروپا 
تمام شده و حتی چند روزی است از موعد رسمی 
آن گذش��ته اما همچنان با س��کوت مس��ئوالن و 

تصمیم گیران در برجام مواجه هستیم.
ق��رار نبود مذاک��رات بر س��ر چگونگی حفظ 
برجام و ارائه تضمین های الزم از سوی اروپا بیش 
از چند هفته طول بکش��د منتظ��ر بودیم حداکثر 
1۵ تیرماه نتیجه نهایی مذاکرات اعالم و از بس��ته 
حمایتی غرب رونمایی شود که گویا طرفین هنوز 

اندر خم یک کوچه هستند!
محمد جواد ظریف در گفت وگو با خبرنگاران 
ایران��ی در پایان نشس��ت وزی��ران خارجه در وین 
ضم��ن تایید دریافت بس��ته اقتص��ادی اروپایی ها 
در ته��ران و دو روز قبل از آن نشس��ت از ورود به 
مرحل��ه "اجرا"ی این بس��ته خبر داد و گفت: االن 
باید وارد مرحله اجرا شویم. آن چه به عنوان تعهد 
و اقدامات مطرح شده، باید اجرایی شود تا ببینیم 

آیا منافعش را می بریم یا خیر.
وزیر امور خارجه کشورمان حتی در اظهاراتش 
به روش��نی به بخش اقتصادی دولتی و خصوصی 
ایران این پیام را داد که "این یک پیام بسیار مهم 
به جامعه اقتصادی ماس��ت؛ ب��ا اطمینان به آینده 

برای سازندگی کشور حرکت کنند.
ب��ه تازگی نی��ز وزرای خارج��ه و خزانه داری 

آمریکا در نامه ای به همتایان اروپایی شان گفته اند 
به دلیل آنکه به دنبال اعمال فش��ار بی سابقه روی 
ای��ران هس��تند از ص��دور معافیت ه��ای تحریمی 

خودداری می کنند.
»برونو لومیر« وزیر دارایی فرانس��ه اعالم کرد 
که آمریکا در پاس��خ به نامه ای که در آن از آمریکا 
درخواست شده بود تا به شرکت های اروپایی اجازه 
بدهد همچنان به همکاری های بازرگانی قانونی با 

ایران ادامه دهند، پاسخ منفی داده است. 
خبرگزاری بلومب��رگ، جزئیاتی از نامه ای که 
پامپئو و منوش��ین ب��رای وزرای دارایی و خارجه 
کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان ارسال کرده اند 

را منتشر کرده است. 

وزرای خارج��ه و خزان��ه داری آمری��کا تاکید 
کرده اند؛ واش��نگتن تا زمانی که ش��اهد »تغییرات 
ملموس، ادامه دار و مشهود« در سیاست های ایران 

نباشد، نرمش نشان نخواهد داد. 
در این نامه که بلومبرگ می گوید تاریخ نگارش 
آن مش��خص نیست، آمده اس��ت: »رئیس جمهور 
]ترام��پ[ ب��ه ی��ک دلیل س��اده از برج��ام خارج 
شد- این توافق نمی توانس��ت ایمنی مردم آمریکا 
را تضمین کند. بنابراین، ما در وضعیتی نیس��تیم 
که برای این سیاست، مگر در موقعیت های خاص 
که  آشکارا در راستای منافع امنیت ملی مان باشد، 

استثنا قائل شویم.«
حاال باید از تصمیم گیران و مذاکره کنندگان 

پرس��ید وقتی ضرب االجل تعیین شده برای اروپا 
تمام می شود و بسته قابل قبولی در قالب تضمین 
از س��وی آنها دریافت نکرده ایم این تاخیر، تعلل و 
س��کوت چه مفهوم و معنی می تواند داشته باشد؟ 
آی��ا این تاخی��ر در مطالبه گ��ری از اروپا به نوعی 
فرصت وقت کش��ی و تقال برای امتیازگیری بیشتر 

از تهران را برایشان فراهم نمی کند؟ 
ب��ه نظر نمی رس��د تقس��یم کار هنرمندانه ای 
میان اروپا و آمریکا برای فش��ار بیشتر بر جمهوری 
اس��المی ایران ش��کل گرفته اس��ت؟ وزیرخارجه 
فرانسه در همان نشست وین اعالم کرد بعید است 
تا زمان اولین فاز تحریمی آمریکا علیه ایران بسته 
اقتص��ادی اروپا آماده ش��ود؛ بطورحتم تالش اروپا 
برای نات��وان کردن تهران در برابر تحریم هاس��ت 
تا ذیل آن ایران پای میز مذاکره بر س��ر مس��ائل 

منطقه و موشکی بکشانند.
در ه��ر صورت حاال که موعد ضرب االجل اروپا 
برای ارئه تضمین های برجامی به پایان رسیده و تقریبا 
دستاورد این دو ماه مذاکره نیز تقریبا هیچ بوده شاید 
سکوت و عدم پاسخگویی تصمیم گیرانمان چندان 
خوش��ایند ملت نباشد و این همراه شدن آگاهانه یا 
ناآگاهانه با وقت کشی اروپایی ها فرصت های زیادی 
را به دشمن برای تحمیل خواسته هایش به جمهوری 
اس��المی ایران می دهد و این مس��ئله دقیقا خالف 
تاکیدات مقام معظم رهبری اس��ت و این حس��اب 
ک��ردن بیش از اندازه به اروپا مص��داق مثال از یک 

سوراخ دوبار گزیده شدن است.  
گفتنی اس��ت؛ اروپایی ها با این وقت کشی به 
دنبال خرید زمان هس��تند و ام��ا برخی در داخل 
همچن��ان فکر می کنند که اروپا به آمریکا پش��ت 
خواهد کرد و دس��ت دوس��تی با تهران را بیش��تر 
خواهد فش��رد؛ اما زهی خیال باط��ل که غربی ها 
خوب از اربابش��ان آمرکیکا تبعیت می کنند و تمام 
منافعش��ان با واش��نگتن گره خورده اس��ت، برای 

همین منافعشان را فدای ایران نخواهند کرد.

با وجود پایان ضرب االجل برای تضمین تعهدات اروپا در برجام
دستگاه سیاست خارجه همچنان سکوت را ترجیح می دهد

وقت اضافه؟!


