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پیشنهاد دوباره مالقات به بهانه مشکالت 
اقتصادی ایران

رئیس جمه��وری آمری��کا در تویی��ت جدید خود 
درباره ایران، ضمن ابراز خرس��ندی از بروز مش��کالت 
اقتصادی برای مردم کش��ورمان گف��ت: انجام مالقات 

میان سران دو کشور به ایران بستگی دارد.
»دونالد ترامپ« بامداد یکش��نبه )به وقت تهران( 
با اشاره به مشکالت اقتصادی پیش آمده در ایران، بار 

دیگر مسئله دیدار با مقام های ایرانی را پیش کشید.
وی در توییتر نوش��ت: »ایران و اقتصادش، خیلی 
سریع وضعیت بسیار بدی پیدا کرده! مالقات کنیم، یا 

نکنیم، مهم نیست. به آن ها بستگی دارد.«
رئیس جمهور آمریکا که اردیبهش��ت ماه امسال از 
توافق هس��ته ای با ایران خارج شد و پس از آن هم در 
یک توییت ایران را به استفاده از گزینه نظامی تهدید 
کرد، هفته گذش��ته گفت حاضر اس��ت »بدون قید و 
ش��رط« با همتای ایرانی اش دیدار کند. بالفاصله پس 
از اظهارات ترامپ، »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 
در مصاحبه ای بار دیگر مجموعه ای از ش��روط را برای 

برگزاری چنین دیداری مطرح کرد.
طرح پیش��نهاد گفت وگو با ایران در حالی عنوان 
می شود که واش��نگتن در ماه های گذشته تمام قد از 
ایج��اد ناآرام��ی در ایران حمایت ک��رده، با گروه های 
تروریس��تی تجزیه طلب ارتباط آشکار گرفته و ضمن 
اعم��ال تحریم های ت��ازه ملت ایران را »تروریس��ت« 

خطاب کرده است.
پایگاه آمریکایی »امریکن کانزروتیو« این هفته در 
انتقاد از رویکرد ترامپ، نوش��ت: ترامپ مدت ها وقت 
صرف کرد تا از این توافق به شدت انتقاد کند و سپس 
آن را زیر پا گذاشت و در تمام این مدت به دنبال این 
بود تا آن را به صورت کامل از بین ببرد. نمی توان یک 
توافق مهم دیپلماتیک را کنار گذاشت و تمام تعهدات 
را زی��ر پا گذاش��ت و بعد هم انتظار داش��ت که تمام 

طرف ها در آینده وارد مذاکره شوند.  فارس

 عربستان به سرپرست دفتر حفاظت
منافع ایران روادید داد

یک منبع آگاه دیپلماتیک اعالم کرد که عربستان 
س��عودی با اعطای روادید به سرپرست معرفی شده و 

کادر دفتر حفاظت منافع ایران موافقت کرده است.
با موافقت وزارت خارجه عربستان، »محمد علی بک« 
ک��ه در حال حاضر رئیس اداره عمان و یمن وزارت امور 
خارجه کشورمان است عهده دار سرپرستی دفتر حفاظت 
منافع جمهوری اسالمی ایران در جده خواهد شد. روابط 
دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی دی ماه سال 1394 
و درپی حمله گروهی به س��فارت عربستان در تهران و 
کنسولگری این کش��ور در مشهد قطع شد و پس از آن 

نیز تنش ها در روابط دو کشور افزایش یافت.
ناظران اعطای روادید به سرپرست دفتر حفاظت 
مناف��ع ایران را یک گام مثب��ت دیپلماتیک در روابط 

تهران - ریاض ارزیابی کردند.  ایرنا

 استقرار نیروهای آمریکایی
در نزدیکی مرز ایران

وزارت دفاع افغانس��تان خبر داد که پس از اعالم 
استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان برای نخستین 
ب��ار نیروهای ویژه آمریکایی در والیت »فراه« واقع در 
غرب افغانستان و در نزدیکی مرز ایران مستقر شدند.

ژن��رال »محمد رادمنش« س��خنگوی وزارت دفاع 
افغانس��تان به »صدای آمریکا« گفت که برای نخستین 
بار پس از اعالم اس��تراتژی ترامپ برای افغانستان تیم 
نیروهای ویژه آمریکایی در والیت »فراه« مستقر شده اند. 
وی تأکید کرد که ای��ن نیروها در چهارچوب مأموریت 
»حمای��ت قاطع« ب��رای آموزش، مش��اوره و کمک به 
نیروهای امنیتی افغان به این والیت غربی اعزام شده اند 

و نقش رزمی در میدان های نبرد نخواهند داشت.
ب��ا این ح��ال ای��ن نظامیان ب��رای ایف��ای نقش 
مش��اوره ای خود کنار نیروهای افغ��ان در میدان نبرد 
حاضر خواهند ش��د. س��پاه »207 ظفر« نیز با انتشار 
بیانیه کوتاهی ضمن تأیید این خبر گفت که این تیم 
برای »س��رکوب گروه های تروریس��تی« شنبه شب در 

فرودگاه فراه مستقر شده است.
فراه حدود 48 ه��زار کیلومترمربع، چیزی حدود 
نیمی از مس��احت کره جنوبی، وسعت دارد و از شمال 
به هرات، شمال شرق به غور، جنوب شرق به هلمند، 
جنوب به نیمروز و از غرب نیز با ایران همسایه است.

ای��ن والیت چهارمی��ن والیت بزرگ افغانس��تان 
محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر 925 هزار نفر در 

11 شهرستان آن به طور پراکنده زندگی می کنند.
فراه به عنوان والیت هم مرز با ایران اهمیت ویژه ای 
برای واش��نگتن دارد و ترامپ که از آغاز دوره ریاست 
جمه��وری اش همواره بر طبل ایران هراس��ی و جنگ 
علیه این کش��ور کوبیده، اگر به راستی بخواهد اقدامی 
علیه جمهوری اس��المی انجام ده��د پایگاه نظامی در 
ای��ن والیت و همچنین ف��رودگاه والیت فراه موقعیت 

بسیار استراتژیکی خواهد شد.
حام��د ک��رزی رئیس جمهور س��ابق افغانس��تان 
نی��ز اخیراً تصری��ح کرد که حضور نظام��ی آمریکا در 
افغانستان به دلیل رقابت با کشورهای منطقه از جمله 

چین، روسیه و ایران است.  تسنیم

اخبار

اسالم آباد خواهان گسترش روابط همه جانبه با تهران است
 )PTI( س��خنگوی حزب پیروز انتخابات پاکستان موسوم به تحریک انصاف
گفت که کشورش در دولت آتی خواهان گسترش روابط همه جانبه با ایران است 

و امیدواریم به این مهم دست یابیم.
فواد حسین چودری افزود: »عمران خان« رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان 

در نخس��تین گفت وگوی تلویزیونی خود پس از برگزاری انتخابات، ابراز امیدواری 
کرد که روابط تهران - اسالم آباد در دولت آتی پاکستان بیش از گذشته گسترش یابد. 

وی ادامه داد: تهران و اسالم آباد روابط دوجانبه و راهبردی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، 
مذهبی و دینی و دیگر زمینه ها دارند و ایران از نگاه پاکس��تان، کش��ور مهم و تاثیرگذار 
منطقه اس��ت. این عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکس��تان )PTI ( اضافه کرد: اگرچه 
اختالفاتی در برخی موارد در روابط ایران و پاکستان وجود دارد، اما معتقدم که دو کشور 

می توانند با گسترش تعامل و همکاری در مسیر رفع سوء تفاهم ها گام بردارند.  ایرنا

سخنگو
خبرسازی رسانه های اسرائیلی درباره احتمال دیدار روحانی - ترامپ 
رسانه های اسرائیلی با استناد به دیپلمات هایی که نامی از آن ها نیاورده است 
نوشتند که ترامپ و روحانی به بهانه یک »رودرویی اتفاقی« می توانند در حاشیه 

نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند.
نش��ریه صهیونیس��تی معاریو به نقل از یک منبع دیپلماتیک در مقر مرکزی 

س��ازمان ملل که نامی از وی نبرد اما س��مت او را »بلندپایه« توصیف کرد، نوشت 
که ممکن اس��ت در حاش��یه نشست عمومی س��ازمان ملل در ماه آینده در نیویورک، 

بین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دیداری 
صورت بگیرد. این رس��انه صهیونیستی و دیگر نشریه های اس��رائیلی در بخش دیگری از 
گزارش های خود از این ماجرا، با آب و تاب به نشست مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان 
فرصتی برای دیدار، گفت وگو و مذاکرات اش��اره کرده اند، جایی که به زعم آن ها مس��ائل 

مناقشه برانگیز بین کشورها می تواند مورد بحث، تصریح و تبیین قرار بگیرند.  تسنیم

بازی رسانه
ایران سوء قصد به جان مادورو را به شدت محکوم کرد

س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران ضم��ن محکوم کردن س��وء قصد به جان 
نی��کالس م��ادورو، این اق��دام را در جهت بی ثبات��ی و ناامنی ونزوئ��ال و به نفع 

دشمنان مردم این کشور خواند.
بهرام قاس��می س��وء قصد به جان رئیس جمهور ونزوئال را به شدت محکوم 

کرد. وی با اش��اره به اقدام تروریستی و سو  ء قصد به جان آقای نیکالس مادورو 
رئیس جمهور ونزوئال اظهار داشت: ما این اقدام را حرکتی در جهت بی ثباتی و ناامنی 

در ونزوئال و به نفع دشمنان دولت و مردم این کشور می دانیم و آن را به شدت محکوم 
می کنیم.

بامداد روز یکشنبه وقوع یک حادثه امنیتی در جریان سخنرانی »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئال، مراس��م حضور وی در جمع نظامیان این کشور در »کاراکاس« را 

نیمه  کاره گذاشت.  فارس

دیپلمات

آق�ای دکت�ر، مدت هاس�ت خب�ری جدی�دی 
از سرنوش�ت این بس�ته اطالع رس�انی نش�ده 
اس�ت؟ چه ش�د این بس�ته؟ ضمن اینکه آقای 
رئیس جمه�ور فرصت مح�دودی را برای ماندن 
یا نماندن ای�ران در برجام مطرح ک�رده بودند،  
آیا هن�وز این فرصت محدود به پایان نرس�یده 

است؟
ببینید ما از قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج 
شود با طرف های اروپایی این امر را پیش بینی کرده 
بودیم و به همین دلیل با آنها برای حل این مشکل 
در ارتباط بودیم و این برداشت مشترک را داشتیم 
که ممکن اس��ت آمریکا از برجام بیرون برود اما نه 

به این صورت بلکه به روش های دیگری.
اروپایی ه��ا قبل از خ��روج آمریکا به ما گفتند 
که "ما کار می کنیم روی روش هایی که اگر ایاالت 
متحده از برجام خارج شد بتوانیم این تعهد را ادامه 
دهیم". پ��س از آن اتفاق )خروج آمریکا از برجام( 
آقای رئیس جمهور صحبت کردند و تصمیم بر این 
شد فرصتی داده شود به بقیه اعضای برجام. چون 
برجام تنها متعلق به اروپا نبود و ما چین و روسیه 
را هم داش��تیم و ش��اید نکته ای ک��ه خیلی به آن 
پرداخته نمی ش��ود این اس��ت که به دلیل تصویب 
قطعنامه 2231 در شورای امنیت این تعهد تبدیل 

به نوعی تعهد بین المللی کشورها شده است.
در واق��ع از کش��ورها می خواه��د برجام را در 
اجرای موفقیت آمیز کمک کند. چون یک عضو از 
شش عضو طرف های ما از برجام بیرون رفته است 
بنابراین بقیه اعضای برج��ام باید کاری می کردند 
ب��رای حف��ظ آن، که رئیس جمهور ه��م گفتند ما 
ب��ه اینها فرصت می دهیم ت��ا ضررهایی که از قَِبل 
خ��روج آمریکا از برجام متحمل می ش��ویم جبران 

شود،  این به عنوان یک اصل مطرح شد.
از هم��ان موقع با اروپایی ها در تماس بودیم در 
س��طوح مختلف که همه آنها رسانه ای نشده است، 
فرضاً همین چند روز پیش جلس��ات کارشناسی در 
اروپا داش��تیم که اصاًل اطالع رسانی نشد، یعنی این 
مذاکره ه��ا ادامه دارد، ما وقتی یک ماه پیش با آقای 
ظریف به بروکس��ل رفتیم کارش��ناس های ما آنجا 
بودند، لذا بحث های کارشناسی ما ادامه دارد و اینکه 
چرا اعالم نمی ش��ود به این دلیل اس��ت که باید به 

جایی برسد و سپس درباره آن اطالع رسانی شود.
بعض��ی مواق��ع م��ا نامه ن��گاری می کنی��م و 
س��فرهایی صورت می گی��رد که اص��اًل درباره آن 
اطالع رسانی نمی شود، یا اصاًل کمیسیون مشترک 
برجام که آقای دکتر عراقچی مس��ئولش هس��تند 

همین مسئله را پیش می برد.
پ�س از خروج آمریکا از برجام همکاری ایران با 
روسیه و چین به چه شکل بود، به هرحال روسیه 
به عنوان یک متحد برای ایران مطرح اس�ت اما 
برخی رسانه های خارجی این گونه می گفتند که 
بیشتر تالش دولت توجه به اروپا شده و از چین 

و روسیه غافل شده است؟
خیر، این گونه نیست. از همان روزی که ترامپ 
آمری��کا را از برجام به بیرون هدایت کرد ما گفتیم 

فرصت می دهیم و بر همین اساس با روسیه، چین 
و س��ه کش��ور اروپایی در تماس نزدی��ک بودیم و 
سفری که آقای دکتر ظریف نیز شروع کردند اول 
از چین و روس��یه ب��ود و بعد به اروپا و بروکس��ل 
رفتند، لذا این گونه نیس��ت که هم��ه توجهات به 
اروپا باشد. با چین و روسیه هم صحبت و مشورت 
می کنیم درب��اره برجام، درباره آینده برجام درباره 
اینکه اگر برجامی در کار نبود چه باید کنیم، اینها 
هم��ه اش کار دارد ک��ه اکنون درب��اره آن صحبت 

می کنیم.
درب�اره بیانیه 9ماده ای خانم موگرینی، آیا آن 9 
ماده نیز به صورت عملی در بس�ته پیش�نهادی 

اروپا لحاظ شده است؟
بیانیه 9ماده ای که خانم موگرینی قرائت کردند 
تقریباً نکات عمده ای بود که باید مطرح می ش��د و 
مطرح شد، یعنی باالخره اینکه سیستم بانکی مان 
کار کند،  مشکلی برای فروش نفت نداشته باشیم، 
در حمل ونقل و بیمه مشکلی نداشته باشیم، همه 
اینها گنجانده ش��ده ب��ود. خب، بعد از آن هم یک 
جلسه کمیسیون مش��ترک بود که آقای عراقچی 
شرکت داش��ت و آنجا هم وارد جزئیات شدیم. ما 
هم��ان موقع به اروپایی ها گفتی��م این حرف هایی 
که می زنید به عنوان یک بیانیه سیاسی حرف های 
خوبی است ولی اینها کفایت نمی کند. ما در عمل 
بای��د ببینیم که وقتی تحریم ها فرضاً تحریم بانکی 
برگشت و ما خواستیم مراوده بانکی با یک شرکت 
اروپایی داش��ته باش��یم تکلیف این کار بانکی چه 
می ش��ود، به کلیات که نمی شود اکتفا کرد،  ما اگر 
می خواهیم به یک شرکت واردکننده اروپایی نفت 
بفروش��یم چه اتفاق��ی می افتد، اینه��ا باید ریزش 

مشخص باشد. 
لذا بسته ای که اینها چند وقت پیش به ما ارائه 
دادند بس��ته ای بود که یک ق��دم رو به جلو بود. اما 
هنوز از دید ما کفایت نمی کرد. حاال امیدوارم زمانی 
برس��د که بتوانیم جزئیات بسته را مورد بحث قرار 
دهیم و فکر می کنم در انتهای کار همه چیز روشن 
می ش��ود. حاال یا این وری می ش��ود و یا آن وری، یا 
اینکه به تفاهیم می رسیم و یا نمی  رسیم. ولی اآلن 
در این حد می توانم بگویم که بسته پیشنهادی که 
آنها به ما دادند وارد یک مرحله جزئیات ش��ده  بود 

ولی هنوز از دید ما کفایت نمی کرد.
آنه��ا )اروپایی ها( به ما گفتن��د که "اطمینان 
می دهی��م ک��ه بدانید م��ا روی این موض��وع کار 
می کنی��م و می خواهیم این کار جلو برود و از دید 
ما برجام باید بماند" و اذعان هم داش��تند که باید 
جزئیات را به م��ا بگویند، این طور نبود که بگویند 

همین و بس.
ل��ذا برای اینک��ه کاری پیش ب��رود باید وارد 
جزئی��ات ش��ویم. وقتی نفت ما م��ورد تحریم قرار 
می گی��رد بای��د بدانیم به چه ش��کلی بای��د نفت را 
بفروش��یم، این را اذعان داش��تند اما گفتند "روی 
جزئی��ات ای��ن موض��وع کار می کنی��م" و ما هم 
می بینیم که آنها دارند کار می کنند و این برای ما 
روش��ن است و این طوری نیست که بعد از گذشت 

مدت زمانی از مذاکره بگوییم ش��ما همین طوری 
ب��ا کلمات بازی می کردید، پس عمل ها چه ش��د؟ 
یعنی می بینیم که کار رو به جلو است و می بینیم 

که طرف هایمان در کار جدی هستند.
نمی خواهم بگویم ک��ه 100درصد پیش بینی 
می کنم که به نتیجه می رس��یم، من می گویم این 
روندی که شروع شده رو به جلو است و انتهای کار 
نتیجه اش قطعی مثبت باشد یا خیر اآلن نمی شود 
درب��اره آن چیزی گفت. به هر ح��ال باید منتظر 
مان��د و باید به این مرحله برس��یم ک��ه در نهایت 
آنها بگویند که "به اینجا رسیدیم و این بسته ما با 
جزئیات اس��ت و شما نظرتان چیست؟"، آن موقع 
براس��اس چیزی که نهایتاً به عنوان بسته نهایی که 
جزئیات ه��م دارد می توانیم تصمی��م بگیریم که 
مناس��ب اس��ت یا خیر، پس بای��د در همان زمان 
تصمی��م گرفت. چیزی که اآلن قطعی اس��ت این 
اس��ت که این روندی که اروپایی ه��ا روی آن کار 
می کنن��د و با همکاران ما در حال بحث هس��تند 
حرک��ت رو به جلویی اس��ت و بنابراین احس��اس 
امیدواری اس��ت که ب��ه نتیجه برس��د. اما باز هم 

می گویم که پیش بینی اش، قطعی نیست.
بسته اآلن کجاست؟

)با خنده: بسته هم هست حالش خوب است( 

به هرحال چیزی نیست که در جایی بماند و آن را 
غیرواقعی نبینیم. دنبال کلمه مناس��ب آن هستم. 
ببینید به مانند چیزی در حال توسعه است، یعنی 
در حال توس��عه پیدا کردن است. موضوعات بسته 
موجوده و اینکه آنها در زمینه بانک چه گفتند، کار 
کارشناسی آن در حال انجام است. اینها در بعضی 
موضوعات ریز شده بودند اما در بعضی موضوعات 
کلی��ات بود که ما صریح گفتی��م کفایت نمی کند 
و به همی��ن دلیل از آن زم��ان تاکنون بحث های 
کارشناس��ی ما در حال انجام است و وضعیتش به 

جایی رسیده که بحث ها ریزتر شده است.
فرمودید که بس�ته در حال توس�عه اس�ت. طی 
روزهای آینده )امروز( تحریم های اولیه آمریکا 
اعم�ال خواهد ش�د، تحریم هایی ک�ه زودتر از 
تحریم هایی نهایی آبان ماه اعمال می شود. اآلن 
زمان بن�دی اجرایی ش�دن مطرح اس�ت؟ یعنی 
حت�ی اگر تحریم ه�ای آمریکا هم عملی ش�ود 
باز هم قرار اس�ت روی بس�ته کار کارشناس�ی 
صورت بگیرد، خب، چطوری می ش�ود که ایران 
هم تحریم باشد و هم درباره برجام با طرف های 

اروپایی بحث و گفت و گو کند؟
قطعاً م��ا اآلن دو تا تاریخ پی��ِش رو داریم که 
نمی توانیم از آنه��ا بگذریم،  یک تاریخ هفته آینده 

اس��ت و تاریخ دیگر آن آبان ماه اس��ت، اینها دوتا 
زمانی هس��تند که تحریم های آمریکا برمی گردد،  
حاال یکی از آنها ش��امل یک س��ری از اقالم اس��ت 
و راجع به پول و خودرو و طال و این چیزهاس��ت، 
و تحریم ه��ای آبان ماه درباره بانک و نفت و س��ایر 
موارد اس��ت. ب��ه اروپایی ها گفتیم ک��ه حتماً باید 
قب��ل از اینکه این تحریم ها بخواهد مؤثر باش��د ما 
باید تکلیفمان روش��ن باشد. حاال یک سری در این 
مرحله و سری دیگر در مرحله دیگر. ما نمی  توانیم 
بی تف��اوت باش��یم و بگوییم ما مذاک��ره می کنیم 
ح��اال این تحریم ها هم آمدن��د و رفتند اما مذاکره 
می کنیم، خیر، این گونه نیست و حتماً باید تحولی 

صورت بگیرد و آنها آشنا به وضعیت ما هستند.
پاسخ اروپایی ها به این خواسته چه بوده است؟

آنه��ا گفتند "ما متوجه هس��تیم و اقدام الزم 
را می کنیم".

با روس�یه و چین هم در این خصوص مذاکره ای 
صورت گرفت؟

ما ب��ا روس ها و چین  دو مس��ئله داریم؛ یکی 
بحث ه��ای 1+4 که در این قالب مذاکره می کنیم. 
ما با روس��یه و چین در کمیسیون مشترک برجام 
هم مذاکره می کنیم و حتی زمانی که جلسه ای در 
سطح وزرا باشد گفت و گو بین طرفین برقرار است 
ک��ه نمونه آن همین مذاکره وین بود و یا حتی در 
س��طح کارشناسان باز گفت و گو بین طرفین برقرار 
اس��ت، پس اساس��اً این گونه نیست که ما بی توجه 
به نقش روس��یه و چین در برجام باشیم، عالوه بر 
آن رابط��ه ایران با روس��یه و چین متفاوت با چند 
کش��ور دیگر اروپایی است. ما با این کشورها بحث 
همس��ایگی را داریم و هم بحث مراودات را که در 

حوزه  های مختلفی برقرار است.
تحریم ها از امروز آغاز می شود، سرنوشت بسته 
چه می ش�ود و پاس�خ روش�ن اروپایی ها به این 

موضوع چیست؟
حتم��اً باید اتفاقی تا ام��روز در این زمینه رخ 
دهد که ما کاماًل برایمان روش��ن باشد که مثاًل اگر 
بخواه��د تحریم نفتی اعمال ش��ود، اروپا چه اقدام 
جبرانی خواهد داشت. اگر بعد از تحریم ها باشد که 
فایده ای ندارد، یعنی تحریم اعمال ش��ود و کسی 
ه��م نتواند نفتی از ما بخ��رد بعد ما هم بگوییم ما 
مذاکره می کنیم چه فایده ای دارد؟ ما این مس��ئله 
را ب��ه آنها گفتیم و آنها هم قبول دارند و می دانند 
اگ��ر بخواهد تحریم ها اعمال ش��ود و اگر اقدامات 
جبرانی شان نتیجه بخش نباشد بی فایده است. این 
می ش��ود مذاکره برای مذاکره و م��ا نمی خواهیم 
مذاک��ره برای مذاک��ره با اروپایی ه��ا و یا هرطرف 
دیگری داش��ته باش��یم، می خواهی��م مذاکراتمان 

هدفمند باشد و نتیجه داشته باشد.
اس��تنباط م��ا این اس��ت که قبل از بازگش��ت 
تحریم ها باید یک س��ری اتفاقات بیفتد و یک سری 
مطالب برای ما روشن شود و بدانیم در کجا هستیم 
و برداشت من این است که اروپایی ها و طرف هایمان 
ت��ا قبل از ش��روع تحریم ه��ا مواض��ع و برنامه ها را 
روش��ن  تر می کنند و این ممکن اس��ت ما با تفاهم 
یکدیگر مقداری دیگر وق��ت بدهیم که کامل همه 
چی شفاف و روشن شود و برداشت من این است که 

اینها قبل از هفته آینده اقدامی خواهند کرد.
چین مخالف است؟

خیر، این مطالبی که گاهی منتشر می شود درست 
نیست، ما با چین روابط خوبی دارم،  متحدمان است.

پس از خروج ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام در هجدهم اردیبهشت 
گ���و خزانه داری گفت و وزارت  جمله  از  امرش  تحت  نهادهای  به  دستورش  و   97

آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران،  دو بازه زمانی 90 و 180 روزه 
برای این امر پیش بینی شد، حاال دور اول این تحریم ها از فردا 6 آگوست )15 مرداد( اعمال 
خواهد شد. این تحریم ها به گفته مقام های آمریکایی محروم کردن ایران از دسترسی به دالر، 

تا تجارت طال، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فوالد را شامل می شود.
آخرین  همچنین  و  آمریکا  تحریم های  دور  اولین  شدن  اجرایی  تا  روز  یک  فاصله  در 
از  یکی  و  قدیمی کشور  دیپلمات های  از  یکی  پای سخنان  اروپا  پیشنهادی  بسته  وضعیت 
اعضای اصلی تیم مذاکره کننده توافق هسته ای نشستیم که از مذاکرات آتش بس میان 
ایران و عراق در سال 67 تا برجام پای ثابت مذاکرات دیپلماتیک بوده است. دکتر مجید 
رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون  سمت  با  و  شده  پاستورنشین  روزها  این  تخت روانچی 

نقش مهمی در شکل دهی به نظرات و سیاست های رئیس جمهور دارد.
در این متن بخش نخست گفت و گوی تفصیلی خبرگزاری تسنیم با مجید تخت روانچی 
به  ایران  واکنش  و  اروپا  پیشنهادی  بسته  موضوع  به  مربوط  عمدتاً  که  می شود  منتشر 
می گوید  قاطعیت  با  رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون  که  جایی  است،  آمریکا  تحریم های 
این گونه نخواهد بود که "ما تحریم شویم و از سوی دیگر با طرف های اروپایی مذاکره کنیم. 

آنها باید تا قبل از آغاز این تحریم ها برنامه های عملیاتی خود را بگویند".

نمای نزدیک برجام، ترامپ و بسته اروپایی در گفت وگو با تخت روانچی:

بسته هست حالش هم خوب است

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: تجربه  چندین س��ال مذاکره با آمریکا به خصوص دی�����دگاه
در سال های اخیر نشان داد مذاکره با آنها نه تنها منجر به کاهش 

تحریم ها نشد بلکه تحریم و فشار علیه ایران بیشتر هم شد. 
فؤاد ایزدی پیرامون پیش��نهاد اخی��ر رئیس جمهور آمریکا 
درخص��وص مذاکره ب��ا ایران و در عین حال افزایش فش��ارها و 
تحریم ها علیه ملت ایران، اظهارداشت: امر مذاکره به خودی خود 
موضوع جدیدی برای ایران به حس��اب نمی آید  نمی  ما سال ها 
درخصوص موضوع هس��ته ای با غرب و آمریکا مذاکره داشتیم، 
حتی در اواخر مذاکرات هسته ای رهبر معظم انقالب فرمودند در 

حوزه های دیگر هم می توان با غربی ها وارد مذاکره 
شد در صورتی که در بحث هسته ای با آنها به 

نتیجه مطلوب و مناسبی برسیم.
وی گف��ت: به همین جه��ت مذاکره 
ب��رای ایران ام��ر غیرمعمولی نیس��ت، اما 

ص��رف مذاکره ب��رای مذاک��ره به هیچ 
کاری نمی آید، هدف اصلی ما از 

مذاکره با آنها برداشته شدن 
تحریم ها اس��ت اما تجربه 
چندی��ن س��ال مذاکره با 

آنها در حوزه هسته ای به خصوص در سال های اخیر به ما نشان 
داد که مذاکره با آمریکا نه تنها منجر به کاهش تحریم های ما 

نشده بلکه تحریم و فشار علیه ایران بیشتر هم شده است. 
ایزدی ادامه داد: باید توجه کنیم که بعضی اوقات پذیرفتن 
مذاکره یک بُعد منفی دارد، به این معنا که طرف مقابل تصور 
می کند ایران از سر ضعف و ناتوانی به مذاکره با آنها تن داده، 

بنابراین فشارها را بیشتر می کنند.
 کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اگر ایران مجدد 
بخواهد مذاکره ای داش��ته باش��د باید مطمئن شود که شرایط 
همچون دفعات قبلی نیس��ت که منافع ما تامین نشود، تصریح 
کرد: تشخیص این امر هم به عهده مقامات است که 
فعال تش��خیص این است که مذاکره 
نتیجه ای نخواهد داش��ت، به طور 
مث��ال صحبت های آقای ظریف را 
ن��گاه کنید می بینی��د که نظر وی 
این اس��ت ک��ه آمری��کا عالقه و 

تمایل��ی به مذاکره ندارد. وی بیان ک��رد: رئیس جمهور آمریکا 
از ی��ک طرف پیش��نهاد مذاکره بدون قید و ش��رط با ایران را 
مطرح می کند و از طرفی وزیر خارجه آن کشور یک ساعت بعد 
شروطی را برای مذاکره با ایران تعیین می کند که با نگاهی به 
این ش��روط متوجه می شویم عملی کردن هیچ یک از آنها برای 
ایران امکان پذیر نیست، شروطی از قبیل اینکه سیاست داخلی 
و خارجی ایران دراختیار آمریکا باشد یا اینکه بحث هایی را در 
موضوعات موشکی و هس��ته ای ایران مطرح می کنند که هیچ 

کدام از جانب ایران قابلیت اجرا ندارند و پذیرفتنی نیست.
ایزدی گفت: بنابراین بحث مذاکره موضوع جدی نیس��ت، 
چ��ون طرف مقابل عالقه و تمایلی به این مذاکره ندارد و هیچ 
عالمت و نش��انه ای در این خصوص از س��وی آنها نمی بینیم. 
اگ��ر طرف مقابل آمادگی و تمایلی به مذاکره داش��ت حداقل 
یکی از ش��روطی که پمپئو برای ایران مشخص کرده بود را به 
نحوی تنظیم می کردند که ایران بتواند آن را انجام دهد تا باب 

مذاکره را باز کنند ولی این کار را هم انجام ندادند.

کارشناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه در دولت فعلی 
کس��انی هس��تند که همچنان عالقه مند به مذاک��ره با آمریکا 
هستند، افزود: گویا این دولت کاری جز مذاکره و گفت وگو بلد 

نیست و آن را هم البته به خوبی انجام نمی دهد.
وی ادام��ه داد: مطرح کردن پیش��نهاد مذاکره از س��وی 
ترام��پ به دلیل برخ��ی دعواهای داخلی آنه��ا و همچنین به 
کارگیری بحث تبلیغاتی در س��طح جهانی است، گویا آمریکا 
این کار را از اس��رائیلی ها آموخته که همه جور فش��اری را به 
ط��رف مقابل می آورند و هیچ گونه قصد مذاکره ای هم ندارند، 

اما اینطور مطرح می کنند که می خواهند وارد مذاکره شوند.
ایزدی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: در این خصوص توجه 
داشته باشیم که این سیاست آمریکا در قالب سیاست چماق و 
هویج نیست، آنها با انجام عملیات روانی اینطور وانمود می کنند 
که فشار و تحریم های ما را که دیدید، حاال هویج هم که مذاکره 
باش��د را از س��وی ما ببینید، در صورتی که در این داس��تان ما 
هویجی نمی بینیم، اصل داس��تان چماق و هویج این اس��ت که 
شما دو انتخاب دارید، اما سیاست آمریکا به واقع چماق و چماق 
است یعنی آمریکا می گوید ما شما را تحریم می کنیم و اگر این 
را نپذیرید باید تسلیم شوید، انتخاب بین تسلیم و تحریم است 

که هیچ کدام هم گزینه خوبی نیست.  مهر

فؤاد ایزدی:
مذاکره با آمریکا به افزایش فشار و تحریم منجر شد


