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 واکنش ایران
 به ادعای سرقت اسناد محرمانه هسته ای

سخنگوی هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل 
با رد ادعای رژیم صهیونیس��تی درباره س��رقت اسناد 
محرمانه برنامه هس��ته ای از ته��ران، گفت این ادعا به 

طرز خنده داری بی معنی است.
علیرضا میر یوس��فی، با »بی معن��ی و خنده دار« 
خواندن ادعای صهیونیس��ت ها، گفت: »ایران همواره 
درباره اینکه س��اخت سالح های کش��تار جمعی علیه 

ارزش های ملی است،  شفاف بوده است«.
می��ر یوس��فی در پیامی ب��ه روزنام��ه »نیویورک 
تایمز« تاکید کرد: »این ادعا که ایران، چنین اطالعات 
حساس��ی را در انبارهای دورافتاده در تهران رها کرده 

است، به صورت خنده داری بی معنی است«.
وی با رد ادعای دس��ت یافتن جاسوسان و عوامل 
موساد به اسناد طبقه بندی شده برنامه هسته ای ایران، 
اضاف��ه کرد: گویی آنها در تالش هس��تند تا ادعاهای 
عجیب و غریبی را سرهم کنند که مخاطب غربی باور 

می کند.  فارس

 تشدید تحرکات آمریکا
برای تحریم صدا و سیما

طب��ق گ��زارش »واش��نگتن فری بیک��ن«، یک 
اندیش��کده آمریکایی که مواضع تند ضد ایرانی دارد، 
فشارها بر دولت به منظور تحریم صدا و سیمای ایران 

را تشدید کرده است.
اعضای اندیش��کده »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« 
)FDD( که از زمان آغاز به کار دولت »دونالد ترامپ« 
نق��ش مهمی در مواضع ضد ایران��ی آمریکا ایفا کرده، 
از چن��دی قبل تالش های خ��ود را روی تحریم صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران متمرکز کرده است.
طبق این گ��زارش، آنها در حال فش��ار بر وزارت 
خارجه آمریکا هستند تا این وزارتخانه معافیت قانون 
تحریم صدا و س��یما را بردارد؛ قانونی که سال ۲۰۱۲ 

توسط کنگره ایاالت متحده تصویب شد.
بنا ب��ر گزارش ها، دولت »باراک اوباما« در س��ال 
۲۰۱۳ با صدور معافیت، مانع از اجرای این قانون شد 
و دول��ت ترامپ هم تاکنون موض��ع دولت اوباما را در 

این باره در پیش گرفته است.
آخرین باری که دول��ت آمریکا معافیت از اجرای 
ای��ن قان��ون را ص��ادر کرده ک��ه ژانویه س��ال جاری 
برمی گ��ردد. آمریکا هر ۱۸۰ روز بای��د درباره تحریم 

»صدا و سیما« معافیت صادر کند.  مهر

رایزنی نتانیاهو با نخست وزیر مجارستان 
درباره ایران

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در نشست خبری 
مش��ترک با نخس��ت وزیر مجارس��تان، مدعی شد که 

ایران، تهدید مشترک علیه اسرائیل و اروپا است.
بنیامی��ن نتانیاهو ضمن اش��اره ب��ه روابط رو به 
پیش��رفت تل آویو و بوداپس��ت، گفت: ما تهدید اسالم 
رادیکال را، یک تهدید واقعی می دانیم که نه تنها اروپا 

بلکه تمام جهان را با خطر مواجه می کند.
وی ب��ا ادع��ای اینکه اس��رائیل از اروپ��ا در برابر 
»اس��الم رادیکال« محافظ��ت می کند، اف��زود: »این 
)افراطی گری( قطعا ما و کش��ورهای عربی همسایه ما 
را نیز تهدید می کند«. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
س��پس با تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران، مدعی 
ش��د که از نظر اس��رائیل و مجارس��تان، از بین تمام 
کشورهای اس��المی، ایران بزرگترین تهدید برای آنها 

به شمار می رود.  ایسنا

 حضور ایران در سوریه،
درگیری را طوالنی می کند

فرمانده مقر مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا با 
متهم کردن ایران به انجام اقدامات مخرب در سوریه، 
مدعی شد حضور ایران در سوریه بحران این کشور را 

طوالنی تر می کند.
ج��وزف ووتل که از مقر منطقه ای ارتش آمریکا از 
طریق ویدئو کنفرانس وضعیت عملیات های نظامی این 
کش��ور در منطقه را برای خبرنگاران تشریح می کرد، 
گفت: »حضور مخرب ایران در سوریه، نه فقط سوریه، 
بلکه همس��ایگان س��وریه را نیز در معرض خطر قرار 

می دهد و این بحران را طوالنی تر می کند.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا پس از نشست 
اخیر روسای جمهور آمریکا و روسیه وضعیت نیروهای 
آمریکای��ی در س��وریه تغیی��ر کرده یا ن��ه، گفت: »ما 
هنوز هیچ دس��تور و فرمان خاصی دریافت نکرده ایم. 
هماهنگی های نظامی ما با فدراس��یون روس��یه هنوز 

ادامه دارد.«
این فرمانده آمریکایی در عین حال روس��یه را به 
ایجاد »پوشش« برای »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
متهم کرد و گفت مس��کو مانع از آن می شود که نظام 
سوریه در برابر اقداماتی که انجام داده، پاسخگو باشد. 
آمریکایی ها همچنان در تالش��ند جمهوری اس��المی 
ایران را از معادالت منطقه و بین الملل حذف کنند در 
همین رابطه حذف ایران از معادالت س��وریه که نقش 
بی بدلیل در پیروزی های اخیر دولت و ملت این کشور 
در برابر تروریس��ت های تکفی��ری –وهابی را عهده دار 

بوده اولویت دشمنان ملت ایران است.  فارس

اخبار

امیدوارم روزی برسد که آمریکا به برجام بازگردد
مق��ام بلندپایه پارلمانی روس��یه تاکید کرد همه طرفین ش��رکت کننده در 
برجام با خروج غیرقانونی آمریکا از توافق هس��ته ای با ایران مخالفند و تش��دید 

تحریم های یک جانبه واشنگتن علیه تهران می ت�واند بسیار خطرناک باشد.
"کنستانتین کاساچوف" تاکید کرد، مسکو و سایر شرکت کنندگان در روند 

مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای ایران، با تصمیم آمریکا درباره خروج یک جانبه 
از برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( که در س��ال ۲۰۱5 به امضاء رس��یده، موافق 

نیس��تند و این مسئله کامال تثبیت شده است و کس��ی نمی تواند این مسئله را تکذیب 
کند. به گفته وی، این موضع گیری تنها ش��امل روسیه نمی شود بلکه کشورهای چین، 

آلمان فرانسه و انگلیس هم با این مسئله موافق هستند.
این سناتور روس یادآور شد: اگر جمهوری اسالمی از همکاری با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی خوددداری کرده است.  تسنیم

درحاشیه 
طرح سناتور کاتن برای تحریم مقام های ایرانی 
س��ناتور تندروی ضدایرانی از ارائه طرحی برای تحری��م مقامهای ایرانی در 

ارتباط با »گروگانگیری« )بازداشت( شهروندان آمریکایی خبر داد.
ت��ام کاتن خب��ر داد. هدف از این ط��رح، تحریم مقام��ات ایرانی درگیر در 

هرگونه بازداشت شهروندان آمریکایی توسط ایران است.
وی در بیانیه ای مدعی ش��د؛ هرکس��ی که یک آمریکایی را به گروگان بگیرد 

ح��ق ندارد به آمریکا س��فر کند و از ش��رایط آزادی آن بهره مند باش��د. تا زمانیکه 
حکومت ایران به حقوق اساس��ی آمریکائی ها احترام نگذارد آنها و بستگانش��ان نباید به 

ایاالت متحده سفر کنند.
در این طرح آمده است: واشنگتن باید تمام اقدامات الزم را برای جلوگیری از به گروگان 
گرفته شدن شهروندان آمریکایی اتخاذ کند.  از دولت تا آخر حذف گفتنی است؛ آمریکایی ها 

همچنان بر مدار رفتارهای ضد ایرانی اصرار می ورزند.    باشگاه خبرنگاران

معادله 
روسیه تمایل و توان خارج کردن ایران از سوریه را ندارد

مدیر سازمان اطالعات ملی آمریکا گفته خروج این کشور از توافق هسته ای 
برجام تأثیری بر رفتارهای ایران در منطقه نداشته است.

"دنی کوتس" در پاس��خ به س��والی درباره اینکه آیا خروج آمریکا از برجام و 
تصمیم برای احیای تحریم ها تأثیری بر رفتارهای ایران در منطقه داش��ته گفت: 

»بس��یار خب، تأثیر عمده ای نداشته اما ش��اهد تداوم تالش های مخرب ایرانی ها 
هس��تیم که همین موضوع هم بود که تا اندازه زیادی عامل محرک خروج آمریکا از 

برجام بود.«
وی اضافه کرد: ما در ابتدا تصور می کردیم یا به ما اینطور گفته شد... من آن موقع 
داخل سنا بودم؛  روایتی که مطرح بود این بود که ما رابطه بسیار بهتری با ایران خواهیم 
داش��ت و می توانی��م با آنها درباره برخی از کارهایی ک��ه انجام می دهند صحبت کنیم و 

رابطه ای مبتنی بر همکاری داشته باشیم.  فارس

راهبرد

میدل ایست آی:
یگر در عراق است ین باز  ایران قدرتمندتر

یک پایگاه تحلیلی با تاکید بر اینکه روابط میان ایران و  رس�انه عراق بس��یار پیچیده و محکم است نوشت: هر کس که ب�ازی 
تصور می کند می تواند از بیرون روابط پیچیده میان ایران و شیعیان عراق را 

تحت تاثیر قرار دهد قطعا رد یک جهان خیالی زندگی می کند.
پایگاه تحلیلی میدل ایس��ت آی در گزارشی نوشت: اتفاقات رخ داده پس 
از انتخابات ۱۲ می س��ال جاری در عراق نشانگر چرخه آشفته سیاسی در این 
کش��ور بود. با وجود آنکه نظرسنجی ها نش��ان داده بود که عراقی ها خواستار 
تغییرات سیاسی در کشورشان هستند واقعیت های هولناک سیاست عراق به 
مانند گذشته باعث ایجاد موانعی بر مسیر دستیابی کامل به این انتخاب شد.

به نظر نمی رس��د که ائت��الف میان جریان های اصل��ی پارلمان عراق در 
آینده نزدیک ممکن باش��د؛ ب��ا این وجود موج اعتراضات ب��ه دلیل عملکرد 
ضعی��ف دول��ت در جنوب عراق یک عامل اصلی اس��ت ک��ه نقش مهمی در 

مانورهای سیاسی عراق بازی خواهد کرد.
مبحث نفوذ ایران در عراق بس��یار پیچی��ده و برای هر تحلیلگری دارای 
ریزه کاری های فراوان اس��ت. ۱5 سال پیش زمانی که رئیس جمهور آمریکا 

تصمیم گرفت به عراق حمله کند دست به قمار بزرگی زد.   ایسنا 

در ادامه سیاست های رییس جمهور آمریکا 
آیا هلسینکی برجام ترامپ است؟

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی سیاست رئیس جمهور  آمریکا در قبال روس��یه و تالش برای توافق با مسکو را با دوردس���ت
سیاست باراک اوباما برای انعقاد توافق هسته ای با ایران مقایسه کرد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی به قلم والتر راسل مید 
نوش��ت: به ندرت پیش آمده اس��ت که رئیس جمهوری در آمریکا به اندازه 
ترامپ در سیاس��ت خارجی منزوی باش��د. اگرچه ترامپ ناتو و اعضای اصلی 
آن را مورد انتقاد قرار داده بود، سنا هفته گذشته با ٩٧ رای مثبت در برابر ۲ 
رای منفی، از این سازمان حمایت کرد. در همین حال، وزارت دادگستری و 
مدیر "آژانس اطالعات ملی" در مورد رهبر روسیه که ترامپ در صدد ائتالف 

با اوست، هشدار داده اند.
وال استریت ژورنال نوشت: در میان فرضیات مهم ترامپ در مورد روسیه 
تحت رهبری والدیمیر پوتین، می توان به این موارد اشاره کرد: در مورد طیف 
گس��ترده ای از مس��ائل امنیتی از جمله س��وریه و ایران، می توان روسیه را به 
هم��کاری با آمریکا ترغیب کرد، می توان روس��یه را جایگزین آلمان به عنوان 
شریک اصلی آمریکا در منطقه اوراسیا کرد یا آن که ترامپ می تواند با تهدید 

به ائتالف با روسیه از آلمان و اتحادیه اروپا امتیاز کسب کند.   تسنیم 

پوتین:
توافق هسته ای ایران باید حفظ شود

رئیس جمهور روس��یه توافق هس��ته ای با ایران را سند  مهمی برای جلوگیری از گس��ترش سالح های هسته ای دی�����دگاه
در دنیا دانست.

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه طی س��خنانی در نشست سفرای 
این کش��ور در مسکو گفت: تروریسم جهانی ضربه سختی در سوریه متحمل 
ش��د.  وی افزود: روند آستانه و دستاوردهای کنفرانس سوچی، زیربنای روند 

سیاسی حقیقی در سوریه به شمار می رود.
پوتی��ن با عالی توصی��ف کردن نقش دیپلمات ه��ا در حل و فصل بحران 

سوریه، خواستار کمک به حل مشکالت انسانی در سوریه شد.
وی اف��زود: کم��ک به حل مش��کالت انس��انی برای س��وریه و منطقه و 
تعداد زیادی از کش��ورهای دنیا مهم است، زیرا می تواند از فشار مهاجرت بر 

کشورهای اروپایی بکاهد.
پوتی��ن بر ضرورت حفظ توافق هس��ته ای ای��ران و جلوگیری از هرگونه 
تشدید بحران در خاورمیانه در پی خروج واشنگتن از این توافق تاکید کرد.

رئیس جمهور روس��یه توافق هسته ای با ایران را سند مهمی در چارچوب 
تالش ها برای منع گسترش سالح های هسته ای دانست.  مهر 

گروه دیپلماسی  وزی��ر خارجه کش��ورمان در پرون�����ده
مصاحب��ه ای اختصاصی با ش��بکه خبری یورونیوز 
ضم��ن تاکید بر اینکه بس��ته پیش��نهادی اروپا به 
ایران رضایت بخش نیس��ت، بیان داشته اروپا تعهد 
سیاس��ی داش��ته و اقدامات فنی انجام گرفته اما، 

همچنان این ها کافی نیست.
بع��د از خروج آمریکا از توافق نامه برجام اروپا 
با ادعای حمایت و حفظ توافق هسته ای همچنان 
خواس��تار پایبندی جمه��وری اس��المی ایران به 
تعهداتش در برجام اس��ت اما، خ��ود تاکنون هیچ 
اق��دام عملی در قبال این تواف��ق نامه انجام نداده 

است.
تقریبا از مهلت دو ماه ایران به اروپا برای ارائه 
تضامی��ن برجامی چند روزی گذش��ته اس��ت اما، 
در نشس��ت اخیر وین که ب��ا حضور وزرای خارجه 
ایران و ۱+4برگزار شد و بعد از یک ساعت مذاکره 
طرفین به بیانیه ای کوتاه  اکتفا و بر ادامه داش��تن 
این رایزنی  تا رس��یدن ب��ه حصول نتیجه مطلوب 

تاکید کردند.
نکته قایل تامل اینکه محمد جواد ظریف بعد 
از پایان مذاکرات و در جمع خبرنگاران، گفت و گو 
با طرف اروپایی را س��ازنده خوان��د و این درحالی 
است که حسن روحانی رییس دولت یازدهم شب 
قب��ل از مذاک��رات وین با دریافت بس��ته حمایتی 

غرب، این بسته را ناامید کننده خوانده بود!
ادبیات آقای ظریف در نشست سه هفته پیش 
وین و تاکید او مبنی بر س��ازنده خواندن مذاکرات 
با طرف اروپایی با مصاحبه اش با ش��بکه یورونیوز 
گفته؛ بسته پیشنهادی اروپا به ایران رضایت بخش 

نیست؛ کمی تناقض دارد.
تناقض از این نظر که محتوا و رایزنی نشس��ت 
وین پیرامون بس��ته پیشنهادی اروپا به ایران بود، 
وقتی کلمه س��ازنده بودن آن ه��م از زبان رییس 
دس��تگاه دیپلماسی کشورمان بکار گرفته می شود 
بدین معنی و مفهوم اس��ت که تنها در بخش های 
جزئ��ی و محدود با طرف اروپ��ا اختالف نظر و در 
کلیات رضایت طرف ایرانی بدس��ت آمده اس��ت؛ 
آیا ب��ه واقع بس��ته پیش��نهادی اروپا ب��رای ارائه 
ضمانت ه��ای الزم برج��ام تمام مناف��ع جمهوری 
اسالمی را در نظر گرفته؟ پاسخ کامال روشن است 
چرا اگر این بس��ته حمایتی هدفمند، مش��خص و 
درچارچوب خواسته و رفع نگرانی های ملت ایران 
تبیین و تدوین شده بود وزیر دارایی فرانسه همان 
روز بیان نمی کرد این بس��ته همه انتظارات تهران 

را برآورده نمی کند!
حاال اینکه وزیر خارجه کشورمان نارضایتیش 
را از بس��ته پیش��نهادی اروپا مطرح می کند، از او 
باید پرسید اگر این بسته رضایت تهران را برآورده 
نکرده چرا همچنان بر ادامه گفت وگو با غرب ادامه 
می دهید؟ آیا فکر می کنید فرصت بیشتر به طرف 
اروپایی و ی��ا چانه زنی، آنه��ا را مجاب می کند تا 

همه انتظارات تهران را برآورده سازند؟ 
فک��ر نمی کنید اگر ق��رار بود ط��رف اروپایی 
تضمین ه��ای کاف��ی و الزم را به ای��ران ارائه دهد 
در ظ��رف مدت دو ماه ضرب االجل تعیین ش��ده 
انجام می داد؟ به تازگی نیز سخنگوی آقای ظریف 
در گفت وگو ب��ا میزان  برادامه داش��تن مذاکرات 
ب��ا غرب تا یک��ی دو ماه آینده خب��ر داده؛ این در 
حالی اس��ت که در نشس��ت خبری اخیر قاسمی، 
او در پاس��خ به س��وال خبرنگار سیاست روز مبنی 
بر تعیین زمان مش��خص شده برای طرف اروپایی 
بیان داش��ت: هیچ زمان مشخصی در نشست وین 

تعیین نشده است.
ای��ن این کش دار ش��دن مذاکرات آن هم در 
ش��رایطی که ۱۳مرداد ماه س��ال جاری اولین فاز 
تحریم های آمریکا علیه ایران اجرایی می ش��ود به 
ضرر ملت ایران نیس��ت؟ و اینکه آی��ا از این وقت 
کشی اروپا بهره مند خواهد شد یا ایران؟ منتظریم 
تیم مذاکره کننده کش��ورمان پاسخ قانع کننده ای 

برای مردم داشته باشند.
در ادامه مصاحبه آقای ظریف با سبکه خبری 

یورونیوز به شرح ذیل است.
بع��د از خروج آمری��کا از توافق هس��ته  ای به 
نظر می رس��د از روند مذاکراتی که با اتحادیه اروپا 

داشته اید رضایت ندارید؟
ما بس��ته ای دریافت کردیم که رضایت بخش 
نبود. اکنون در حال همکاری با اروپایی ها هستیم. 
در حال��ی که م��ا در مش��غول صحبت هس��تیم، 
همکاری ها در جریان اس��ت. برای آزمودن امکان 
]حف��ظ توافق[ به اروپا فرصتی داده ایم. از س��وی 
اروپا، ش��اهد تعهد سیاسی بوده ایم. ما ]همچنین[ 
ش��اهد اقدامات فنی بوده ایم که ارائه ش��ده است. 
اما اینها کافی نیست. دو چارچوب زمانی مشخص 
وجود دارد. اولی، چارچوب زمانی اولین دس��ته از 
تحریم های آمریکاست که در ماه اوت اجرا می شود 
و چارچوب زمانی دیگر، دومین دسته از تحریم های 
آمریکاس��ت ک��ه در م��اه نوامبر اجرا می ش��ود و 
م��ا خواهی��م دید ک��ه اروپا چطور با آن دس��ت و 
پنج��ه نرم می کن��د و کامال مطابق با آن، پاس��خ 

خواهیم داد و برنامه  مشخصی برای آن داریم.

شما به چه تضمین هایی احتیاج دارید؟
محمد جواد ظریف: ش��اهد هستیم که برخی 
از ش��رکت های اروپایی تحت فشار آمریکا و تحت 
فش��ار ج��و روانی که آمریکا س��عی ک��رده بوجود 
بی��اورد، ش��روع ب��ه خ��روج از ]ای��ران[ کرده اند. 
اروپایی ها باید با این مس��ئله مقابل��ه کنند، البته 
اگر آنها واقع��ا عالقمند به حفظ توافقند. اگر واقعا 
ش��رکای اروپایی ما چنین اعتقادی دارند و دنبال 
چنین موضوعی هس��تند باید برای حفظ آن آماده 
هزینه کردن باش��ند. ایران نباید تنها طرف حاضر 
در توافق باشد که هزینه کرده است، ما باید شاهد 
فعالیت و تبادالت بانکی و افتتاح حس��اب باشیم. 
باید ش��اهد این باشیم که ش��رکت های متوسط و 
کوچک تجاری به ایران بیایند و با شرکایش��ان در 
بخش خصوصی تعامل کنند و موارد مشابه دیگر.

اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی چگونه 
می توانند این مشکل را حل کنند؟

محم��د جواد ظری��ف: اگر آنها ب��ر این باورند 
که در حقیق��ت می توانند نظ��ام جهانی جدید را 
بپذیرند در آن یک کشور تصمیم نهایی را می گیرد 
و دیگ��ران از آن پی��روی کنند و گاهی، احس��اس 
می کنید که حتی یک کشور هم نیست، بلکه یک 
شخص یا گروهی از اشخاص هستند که تصمیم ها 
را براس��اس منافع ش��خصی خود یا ب��رای منافع 
ش��خصی خود می گیرند و از هم��ه انتظار پیروی 
دارند. اکنون بخصوص بعد از دیدار رئیس جمهور 
ترام��پ و رئی��س جمهور پوتی��ن، نگرانی هایی در 

آمریکا مش��اهده می شود که رئیس جمهور ترامپ 
لزوم��ا منافع ملی آمری��کا را دنبال نمی کند. حتی 
اگ��ر به دنبال منافع ملی آمری��کا می بود، آیا مردم 
اروپ��ا می پذیرفتند که منافع مل��ی آمریکا بر روند 
تصمیم گی��ری در اقتصاد جهانی چیرگی داش��ته 
باش��د؟ آیا آنه��ا حاضرند ای��ن را بپذیرند؟ آیا آنها 
آمادگی ایس��تادن مقابل این را دارند؟ این سوالی 
است که شرکت های اروپایی باید از خود بپرسند؛ 
س��والی که دولت ه��ای اروپایی نیز بای��د از خود 
بپرس��ند. وانگهی راه های گوناگونی برای همکاری 
وج��ود دارد. همه ش��رکت های اروپایی س��هامدار 
آمریکای��ی ندارند. ش��رکت های اروپایی بس��یاری 
وج��ود دارد که نه معامله ای ب��ا آمریکا دارند و نه 

تعلق و حضوری در آن کشور.
رئیس جمه��ور پوتین و رئیس جمهور ترامپ 
جلسه ای در فنالند داش��تند و آنطور که در اخبار 
آمده دو کش��ور به نوعی تواف��ق در مورد آنچه در 
س��وریه می گذرد، رسیده اند. آیا در این باره نگران 

هستید یا نه؟
محم��د جواد ظریف: ایران و روس��یه به مردم 
س��وریه کمک کرده ان��د و ما ای��ن کار را تا زمانی 
که ضروری باش��د ادامه می دهیم اما در پایان، این 
سوری ها هستند که تصمیم می گیرند. ما روابط و 
همکاری خوبی با روس��یه و دولت سوریه داریم و 
به این کار ادامه می دهیم. هدف ما در اینجا کامال 
مشخص اس��ت هدفی که هدف فدراسیون روسیه 
هم هست. هدف، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی 
اس��ت. امروز اگر رئیس جمه��ور ترامپ می خواهد 
اعتب��اری به ن��ام خود ثب��ت کند بای��د آن را در 
حمایت از داعش جستجو کند، کاری که آمریکا و 

متحدانش در تمام این مدت انجام می داده اند. این 
واقعیت که تس��لیحات آمریکایی در دستان داعش 
و دیگر س��ازمان های افراط گرا کشف شده، توسط 

منابع غربی مستند شده است.
در اخبار شاهد بودیم که برخی مقامات روس 
به ویژه وزیر انرژی این کش��ور گفته اند که حاضرند 

در مقابل نفت به ایران کاال بدهند.
محم��د جواد ظریف: این ها بخش��ی از بس��ته 
بزرگت��ری از همکاری ایران و روس��یه اس��ت که 
شامل فعالیت های بس��یار و سرمایه گذاری توسط 
روسیه در بخش انرژی ایران، مشارکت این کشور 
در فعالیت های زیرس��اختی ایران و تعامل بین دو 
طرف در حوزه تجارت و نفت می ش��ود. این بسته 
همکاری بزرگی است که ما با روسیه داریم. اما من 
بر این باور نیس��تم که بخشی از آن بسته، فروش 
ی��ا دادن نفت به روس��یه و دریاف��ت کاال در قبال 
آن اس��ت. این بسته بسیار بزرگتری است و شامل 
موارد دیگری می شود؛ از جمله امکان همکاری در 
حوزه انرژی بین ایران و روسیه و همچنین امکان 

اینکه ایران پول نقد دریافت کند.
ایران در برهه های زمانی مختلفی گفته است 
که پای��ان برجام و حذف توافق هس��ته ای عواقب 
س��نگین و خطرناک��ی برای امنی��ت منطقه دارد. 

نظرتان چیست؟
البته، این نقطه نظری است که بیشتر اروپا ابراز 
کرده اس��ت، چراکه معتقدند برجام یک سند مهم 
در حوزه منع گس��ترش سالح های هسته ای است 
و فق��دان آن احتمال افزایش تنش ها در منطقه را 
تش��دید می کند. ما همواره ب��رای امنیت به مردم 
کشورمان متکی هستیم. امنیت ما برآمده از داخل 
است نه خارج. اما نشان داده ایم که مردم ما جلوی 
تهاجم می ایس��تند و نمی پذیرند که کسی ایران را 
مرع��وب یا تحقیر کند یا بدتر از آن به ایران حمله 
کند؛ یا به امنیت و تمامیت ارضی  ما ضربه بزند. ما 
به یاری هر کس��ی که در منطقه تحت تهدید بوده 
است شتافته ایم. بنابراین، دوستان ما و همسایگان 
ما در منطقه همواره احساس کرده اند که از سوی 
ایران تهدید نمی ش��وند. برخی ]کش��ورها[ ممکن 
اس��ت ب��ه منظور پیش��برد امور داخل��ی خاص یا 
منطقه ای خود پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی ایجاد 
کرده باش��ند که البته چیزی هم عایدش��ان نشده 
اس��ت. معتقدم که بهترین راه ب��رای مقابله با این 
مسائل و تامین امنیت منطقه خلیج فارس گفتگو 
اس��ت. گفتگو، امنیت همه همسایگان درجه یک 

منطقه را تضمین می کند.

مذاکرات بر سر بسته پیشنهادی، به نفع اروپا یا ایران؟
ظریف: بسته پیشنهادی اروپا رضایت بخش نبود

وپا این همه مماشات می کنیم؟ چرا با ار
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اخیرا وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه با شبکه خبری 
یورونیوز گفته؛ بس��ته پیشنهادی اروپا به ایران رضایت بخش 

نیست.
اروپا در حالی بعد از خ��روج دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا درتاریخ  ۱۸اردیبهش��ت ماه س��ال جاری از توافقنامه 

برج��ام بر حمایت و حف��ظ توافق هس��ته ای همچنان اصرار 
می کند که خود تعهدی نسبت به این توافق نامه ندارد.

بعد از خارج ش��دن آمریکا از توافق هسته ای، به اروپا دو 
ماه مهلت داده ش��د تا تضامین برجامی الزم را به ایران ارائه 
دهد؛ نشس��ت های مختلفی در س��طوح کارشناسی و نیز در 
س��طح وزرای خارجه برگزار شد، اخیراً نیز مذاکراتی در وین 
میان وزرای خارجه هر دو طرف صورت گرفت که ماحصل آن 

تنها یک بیانیه و تأکید بر ادامه رایزنی ها بود.  
حت��ی وزیر خارجه کش��ورمان بعد از پای��ان مذاکرات از 
س��ازنده بودن رایزنی با طرف اروپایی خبر داد و این درحالی 
اس��ت که حسن روحانی رئیس جمهور شب قبل از مذاکرات 
وین با دریافت بسته حمایتی غرب، این بسته را ناامیدکننده 

خوانده بود.
ح��اال آقای ظری��ف در مصاحبه  با ش��بکه یورونیوز بیان 
داش��ته؛ بسته پیش��نهادی اروپا به ایران رضایت بخش نیست 

و ای��ن اظهارنظ��ر او کمی متفاوت با اظهارات��ش بعد از پایان 
نشست وین و تاکیدش بر سازنده بودن مذاکرات است!

آقای ظریف س��ه هفت��ه پیش از کلمه س��ازنده در قبال 
رایزنی با طرف اروپایی اس��تفاده کرد؛ معموالً استفاده از این 
کلمه زمانی است که روی کلیات با طرف مقابل به یک توافق 
واحد و رضایت بخش رس��یده ایم و شاید در بخش های جزئی 

اختالف نظر داریم.
ام��ا آنچه در ش��ب قبل مذاک��رات وین از زبان حس��ن 
روحان��ی و ناامید خواندن بس��ته حمایتی اروپ��ا و نیز تاکید 
وزیر دارایی فرانس��ه مبنی بر اینکه همه انتظارات ایران را در 
بسته پیش��نهادی غرب نمی توانیم برآورده سازیم از شخص 
آقای ظریف چند سوال داریم، ابتدا اینکه آیا بسته پیشنهادی 
اروپا برای ارائه ضمانت های الزم برجام تمام منافع جمهوری 
اس��المی را در نظر گرفته؟ اگر در نظر گرفته چرا به مذاکرات 
و رایزنی ه��ا ادامه می دهید؟ و اینکه فرصت بیش��تر به طرف 

اروپای��ی آن ه��م بعد از پای��ان ضرب االج��ل دو ماهه همه 
انتظارات تهران را برآورده خواهد کرد؟ 

حرفمان این اس��ت اگر قرار بود اروپ��ا تضمین های الزم 
را ب��ه ایران ارائ��ه دهد در همان فرص��ت دو ماه ضرب االجل 
تعیین ش��ده انجام می داد؛ حاال اینکه اخیراً س��خنگوی آقای 
ظریف در گفت وگو با میزان بر ادامه داشتن مذاکرات با غرب 
تا یک��ی دو ماه آینده خب��ر داده، کمی تأمل برانگیز اس��ت، 
چرا با اروپایی که اعالم می کند بس��ته اقتصادی اش به اولین 
فاز اولی��ن تحریم های آمریکا نخواهد رس��ید، این همه وقت 

می دهیم و مماشات می کنیم؟
تحریم های��ی که قرار اس��ت از ۱۳ مردادماه س��ال جاری 
اولی��ن بخ��ش آن در حوزه نف��ت و انرژی  علی��ه ملت ایران 

اجرایی شود.
منتظریم تیم مذاکره کننده کشورمان پاسخ قانع کننده ای 

برای مردم داشته باشد.
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