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 حضور نیافتن موگرینی
 در نشست ضدایرانی ورشو 
ی��ک مقام ارش��د اتحادیه اروپ��ا می گوید فدریکا 
موگرینی در نشست ضدایرانی که قرار است ماه آینده 

در لهستان برگزار شود، شرکت نمی کند.
خبرنگار نش��ریه وال اس��تریت ژورنال این خبر را 
به نقل از یک مقام ارش��د اتحادیه اروپا منتش��ر کرده 
و نوش��ته است که در مورد مش��ارکت وزرای خارجه 
کش��ورهای اتحادیه اروپا هم ابهام زیادی وجود دارد و 
مشخص نیست قرار است این نشست چه چشم اندازی 

را برای آینده خاورمیانه ترویج کند.
بر اس��اس گزارش های غیررسمی، تاکنون وزرای 
خارجه حدود ۷۰ کشور، از جمله تمام اعضای اتحادیه 
اروپا، به ش��رکت در این نشست دعوت شده اند، با این 
وجود هنوز مش��خص نیست کدام کشورها این دعوت 

را پذیرفته اند. صداوسیما

درخواست 3هزار  فعال ضد جنگ از اروپا 
بع��د از ادعای وزیر خارجه آمری��کا درباره حضور 
بیش از ۷۰ کش��ور مختلف در نشس��ت ض��د ایرانی 
در لهس��تان، جمعی از فع��االن ضدجنگ در آمریکا و 
دیگر کشورها با امضای طوماری از کشورهای اروپایی 

خواستند در این نشست، شرکت نکنند.
در ای��ن مطالبه که تاکنون حدود س��ه هزار امضا 
جم��ع آوری کرده، با تاکید بر عب��ارت صلح با ایران از 
کشورهای اروپایی خواسته شده که نشست ضد ایرانی 
آمریکا را که قرار اس��ت ۲۴ و ۲۵ بهمن در لهس��تان 

برگزار شود، تحریم کنند.
در مت��ن توضیحی این طومار آمده اس��ت: هدف 
از ای��ن کنفران��س، مهیا کردن زمینه ب��رای درگیری 

غیرضروری با ایران است.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

 بازداشت مرضیه هاشمی 
خالف قانون اساسی آمریکاست
یک اس��تاد برجس��ته حقوق در آمریکا می گوید 
دول��ت این کش��ور زمانی ک��ه نخواهد دلیل��ی برای 
بازداش��ت افراد ارائه کن��د، آن ها را به عنوان ش��اهد 
کلیدی بازداش��ت می کند، که این مسئله ناقض متمم 

چهارم قانون اساسی ایاالت متحده است.
ریکاردو باسکواس استاد دانشکده حقوق دانشگاه 
میامی گفت: یک شاهد کلیدی عمال می تواند هرکسی 
باش��د که در مورد یک پرونده اطالعاتی دارد. کلیدی 
تعری��ف دقیق ندارد و این یعنی به هیچ وجه دولت را 
محدود نمی کند، خصوصا زمانی که پرونده تحقیقاتی 

است که فقط دولت از گستره آن مطلع است.
به گفته باس��کواس، ریش��ه بازداشت شاهدان در 
آمری��کا به قرن ۱۹، یعنی زمانی که دادگاه ها فقط در 
روزهای محدودی از س��ال فع��ال بودند، باز می گردد. 
در آن زمان، ش��اهدان بازداشت شده و از آن ها تعهد 
گرفته می شد که در روزی که قرار است دادگاه تشکیل 
ش��ود، در جلسه حضور یافته و شهادت دهند. تنها در 
صورتی که فرد به صراحت اعالم می کرد که در دادگاه 
ش��هادت نمی دهد، این بازداش��ت ادامه می یافت و در 

غیر این صورت او آزاد می شد.
این کارشناس برجسته حقوق بین المللی کیفری 
اف��زود: از آنجا که با گذش��ت زمان نیاز به بازداش��ت 
ش��اهدان کلیدی کاهش یافت، قان��ون مربوط به آن 
به فراموش��ی سپرده و تحریف ش��د و حاال دولت فکر 
می کند که می تواند به هر کسی برچسب شاهد بزند و 
او را بدون ارائه دلیل بازداش��ت کند. برداشت دولت از 
این قانون هیچ وقت به شکل معناداری در یک دادگاه 

مورد بررسی قرار نگرفته است.
یک��ی از س��واالتی ک��ه در مورد بازداش��ت خانم 
هاشمی مطرح است، این است که دولت آمریکا تا چه 
زمان می تواند به بازداش��ت بدون طرح اتهام وی ادامه 
دهد؟ خصوصا آنکه به گفته پس��ر خانم هاشمی، عدم 
اع��الم اتهام فرآیند گرفتن وکیل برای او را نیز با مانع 

روبرو کرده است.
باس��کواس در این مورد گفت: متمم چهارم قانون 
اساس��ی به صراحت می گوید که بازداشت هر شاهدی 
خ��الف قانون اساس��ی اس��ت، چراکه بنا ب��ر تعریف، 
هیچ وق��ت ادله کافی ب��رای باور به اینکه یک ش��اهد 
جرم��ی را مرتکب ش��ده، وجود ن��دارد. متمم چهارم 
بازداش��ت غیرمعقول را که عبارت اس��ت از بازداشت 
غیرمنطقی یا خودسرانه، که به جای شواهد بر حدس 
و ظن مبتنی است، منع می کند. بنابراین، متمم چهارم 

به صراحت بازداشت یک شاهد را منع کرده است.
وی اف��زود: زمان��ی که مقام های ف��درال با وجود 
متمم چهارم یک شاهد کلیدی را بازداشت می کنند، 
یعن��ی دارند قواع��د را آنطور که می خواهند س��ر هم 
می کنند. بنابراین، هیچ پاسخ روشنی برای سوال شما 
طول مدت بازداشت، وجود ندارد. تنها دولت است که 
می تواند یک شاهد کلیدی یک مظنون، یک فرد تحت 
پیگرد یا صرفا کس��ی است که آن ها نمی توانند چنین 

عناوینی را به او اطالق کنند.  فارس

از نگاه دیگران 

لهستان معتقد است آمریکا امنیت آن ها را تامین  می کند
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل معتقد است کش��ورهای اروپای شرقی و 
مرکزی مانند لهس��تان وابستگی زیادی به آمریکا دارند و بر این نظر هستند که 

آمریکا امنیت آن ها را تامین می کند.
پی��روز ایزدی در ارزیابی خود از برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در لهس��تان، 

گفت: اکثر کش��ورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس به دنبال ساز و کار 
ویژه مالی  و حفظ برجام هستند تا ایران را به نوعی در برجام حفظ  کنند ولو این که 

به ایران امتیاز دهند. وی خاطرنش��ان کرد: لهس��تان با توجه ب��ه تهدیدی که از ناحیه 
روسیه احساس می کند، معتقد اس��ت کشورهای اروپایی ، ارتش اروپایی نیستند و اروپا 

نمی تواند چتر امنیتی برای آن ها فراهم کرده و از آن ها حمایت نظامی کند.
وی افزود: این کشورها به شدت هوای آمریکا را داشته و سعی می کنند که بیش تر 

دنباله روی از آن ها داشته باشند.  ایسنا

دیدگاه 
واکنش ترامپ به پرتاب ماهواره بر ایرانی 
رئیس جمهور آمریکا با متهم کردن ایران به تالش برای س��اخت موشک های 
قاره پیما در پوش��ش برنامه فضایی، بار دیگر ایران را کشوری متفاوت از دو سال 

پیش خواند و ادعا کرد که ایران خواهان گفت وگو با آمریکاست.
دونال��د ترامپ که در مراس��م رونمایی از س��ند بازنگری دفاع موش��کی در 

س��اختمان وزارت دفاع آمریکا صحبت می کرد، گفت: سه ش��نبه ای که گذش��ت، 
رژی��م ایران ی��ک ماهواره بر به فضا پرتاب کرد، که شکس��ت خ��ورد. اگر این پرتاب 

شکس��ت نمی خورد، اطالعات مهمی در اختیار ایران قرار می داد که می توانس��تند از آن 
برای دنبال کردن توانمندی موش��ک های بالستیک قاره پیما اس��تفاده کنند. توانمندی 

رسیدن به ایاالت متحده، که البته اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: من به آن توافق هسته  ای وحشتناک و ضعیف پایان دادم و به شما می گویم 

که ایران کشوری بسیار متفاوت از آن چیزی است که دو سال پیش بود.  فارس

معادله
آینده روابط ایران و عراق بسیار درخشان 
وزیر امور خارجه ایران درباره س��فرش به عراق با بیان اینکه س��فر به عراق 
طوالنی ترین س��فر خارجی به این کش��ور بود، گفت: سفر بس��یار خوبی بود و 

جلسات بسیار خوبی با مسئوالن عراقی داشتیم.
محمدجواد ظریف افزود: در همه ش��هرهایی که س��فر کردیم با مس��ئوالن 

محلی، نمایندگان بخش خصوصی و برخی از فعاالن جامعه مدنی و روسای قبایل 
دیدارهای بسیار خوبی داشتیم و در همه این دیدارها رابطه بسیار نزدیک بین مردم 

ایران و عراق و دولتهای دو کش��ور که رابطه ای تاریخی اس��ت و این رابطه که با خون 
ش��هدای مبارزه با داعش آبیاری شده، کامال خود را در عالقه مردم دو کشور به یکدیگر 
نش��ان می داد و امیدوارم این س��فر زمینه را برای همکاری بی��ن بخش های خصوصی 
ایران و عراق فراهم کند. ظریف افزود: آینده روابط سیاس��ی و اقتصادی دو کشور بسیار 

درخشان است. تسنیم
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پنتاگون در سند جدیدی که نقشه راه  آمری��کا برای توس��عه برنام��ه پدافند راهب�����رد
موش��کی این کش��ور را مش��خص می کند ارزیاب��ی  خود از 
توانمندی ه��ای موش��کی ای��ران را ارائه ک��رده و کلیاتی از 

طرح های خود برای مقابله با آن را مشخص کرده است.
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا از س��ند بازنگری 
دفاع موش��کی ۲۰۱۹ رونمایی کرد. این س��ند ضمن ارائه 
ارزیابی ه��ای پنتاگ��ون از وضعی��ت دفاع موش��کی آمریکا، 
نقش��ه راهی برای توس��عه این بخش متناس��ب با گسترش 

تهدیدها پیشنهاد می دهد. 
اینط��ور  س��ند  ای��ن  اه��داف  خالص��ه،  بخ��ش  در 
تش��ریح ش��ده اند: »س��ند بازنگری دفاع موش��کی ۲۰۱۹، 
دس��تورالعمل های مربوط ب��ه تالش ه��ای پنتاگون جهت 
تقویت دفاع از س��رزمینمان و وضعیت نیروهای مش��ترک 
ایاالت متحده را مشخص می کند. این سند مشخص کننده 
سیاست ها، راهبردها و قابلیت هایی است که مسیر برنامه ها 
و طرح ه��ای پنتاگون در زمینه دفاع موش��کی را طی دهه 
آین��ده برای محافظ��ت از مردم آمریکا، دف��اع از حاکمیت 
ملی م��ان و پایبندی به تعهدات و وظایف بین المللی مان در 
قبال ش��رکا و متحدان، تعیین می کند. ما بایستی تحوالت 
ایجادشده در توانمندهای موشکی دشمنانمان را پیش بینی 
کرده و دفاع موش��کی آمریکا را متناس��ب با نیازهای عصر 

حاضر توسعه دهیم.
راهب��رد دفاع موش��کی آمری��کا تا س��ال ها منحصراً بر 
مقابله با تهدیدهای ایران و کره شمالی تمرکز داشته است. 
دولت آمریکا در سند جدید، ضمن حفظ این تمرکز، هدف 
جدیدی به آن اضافه کرده است: دفاع از نیروهای آمریکایی 
و متحدان آن در برابر تهدیدهای موشکی. اضافه شدن این 
هدف به معنای آن اس��ت که آمریکا اکنون به دنبال ایجاد 
س��پر محافظ موشکی برای نیروهای آمریکایی و متحدانش 
در اروپا و آس��یا، در برابر موش��ک های کروز و  موشک های 

هدایت پذیر اَبَرصوت است. 
در بخِش نخست سند که به تهدیدهای موشکی جاری 
و تهدیدهای نوظهور علیه س��رزمین آمریکا اختصاص یافته 
از چهار کش��ور به عنوان عوامل بالقوه تهدید موش��کی نام 

برده شده است: ایران، روسیه، کره شمالی و چین.
در ای��ن بخش، پنتاگون ارزیاب��ی خود از ایران را به این 
نحو صورت بندی کرده است: ایران نفوذ آمریکا در خاورمیانه 
را اصلی تری��ن مان��ع در برابر هدفش برای تبدیل ش��دن به 

ق��درت مس��لط در منطقه می بیند. یک��ی از ابزارهای اصلی 
ایران برای س��اطع کردن قدرت و توسل به اقدامات قهری، 
زرادخانه موش��کی اش است که وجه مش��خصه آن، افزایش 
شمار و همچنین افزایش دقت، بُرد و کشندگی موشک هایش 
اس��ت. ایران صاحب بزرگترین نیروی موشکی در خاورمیانه 
اس��ت و به توسعه فناوری های قابل کاربست در موشک های 
قاره پیما با قابلیت تهدید ایاالت متحده ادامه می دهد. تمایل 
ایران برای داش��تن موازنه راهب��ردی در برابر ایاالت متحده 
می تواند این کشور را به سمت تصاحب موشک های قاره پیما 
سوق دهد و پیشرفت  هایش در برنامه فضایی می تواند مسیر 

دستیابی به موشک های قاره پیما را کوتاه کند.
بخش دیگری از این س��ند ب��ه ارزیابی ها از تهدیدهای 
موش��کی علیه نیروه��ای برون مرزی آمری��کا و متحدان و 

شریکان آن پرداخته است. 
در این بخش درباره ایران، این ارزیابی ارائه ش��ده است: 
ایران کماکان به توسعه موشک های پیشرفته تر با دقت، بُرد 
و کش��ندگی ارتقاءیافته ادامه می دهد. این کش��ور صاحب 
مجموعه ای از س��امانه  های موش��ک بالس��تیک کوتاه برد و 
میان برد با دقت فزاینده اس��ت که از قابلیت تهدید نیروهای 
برون مرزی آمریکا و متحدان و شریکان این کشور برخوردار 
است. سامانه های میان برد ایران می توانند اهدافی را از اروپای 
ش��رقی گرفته تا جنوب آس��یا هدف قرار دهند، ضمن آنکه 
ایران س��امانه های موشکی اش را به گروه های دیگری انتقال 
داده است. آن گروه ها از موشک های مذکور علیه متحدان و 
شریکان خاورمیانه ای آمریکا استفاده کرده اند. ایران استفاده 
از موش��ک های بالستیک کوتاه برد خود به عنوان ضدکشتی 
را م��ورد آزمایش قرار داده که ای��ن می تواند تهدیدی علیه 
ش��ناورهای نیروی دریایی آمریکا و متحدان این کش��ور در 
خلیج ع.ر.ب.ی )خلیج فارس( و تنگه هرمز باشد. این کشور 
همچنین از یک موش��ک کروز با برد ادعایی ۲۰۰۰ کیلومتر 

برای حمله به اهداف زمینی رونمایی کرده است.«
وزارت دف��اع آمریکا، ع��الوه بر این اقدامات��ی را برای 
س��اخت ی��ک رادار زمین  پای��ه در منطقه آسیا-اقیانوس��یه 
به منظور تقویت س��امانه پدافندی آمری��کا در برابر تهدید 
موش��کی بالقوه کره ش��مالی را آغاز کرده است. همچنین، 
کنگ��ره وزارت دفاع آمریکا را موظف کرده تا س��ال ۲۰۲۰ 
اق��دام به اس��تقرار ی��ک رادار تفکیک��ی برد بلند یا س��ایر 
حس گرهای مناس��ب به منظور دفاع در برابر موش��ک های 

ایران کرده است.   فارس 

در ادامه سیاست های ضدایرانی
سند بازنگری دفاع موشکی آمریکا درباره ایران چه می گوید؟

المانیتورمطرح کرد: 
یکا   اذعان گزارش داخلی آمر

به شکست سیاست فشار به ایران 
دول��ت آمری��کا در ی��ک ارزیابی  رس�انه داخل��ی اذع��ان کرده اس��ت که ب�ازي 
سیاست فش��ار حداکثری به ایران نتوانسته به اهداف 

خود دست یابد.
مناب��ع آگاه می گوین��د که دولت آمری��کا در یک 
ارزیابی داخلی به شکست سیاست فشار به ایران و عدم 
تحقق اهداف کارزار فشار حداکثری اذعان کرده است.

به نوشته پایگاه تحلیلی المانیتور، اندیشکده گروه 
بین الملل��ی بحران در گزارش تازه خود به نقل از یک 
مقام ارش��د دولت آمریکا نوش��ته اس��ت: یک ارزیابی 
داخلی اولیه که توسط دولت انجام گرفته و برای گروه 
بحران توصیف شده، به این نتیجه رسیده که رویکرد 
ایاالت متحده هنوز نتوانس��ته رفت��ار ایران را محدود 

کند یا تهران را پای میز مذاکره بکشاند.
المانیتور نوش��ته اس��ت که یک سخنگوی شورای 
امنی��ت ملی آمریکا از اظهار نظر در م��ورد این ارزیابی 
خودداری کرده اس��ت. وزارت خارجه آمریکا هم وجود 
این ارزیابی را رد یا تایید نکرده و صرفا گفته اس��ت که 
خروج آمریکا از توافق هسته ای، ایران را از میلیاردها دالر 
درآمد نفتی محروم کرده اس��ت. این مقام دولت آمریکا 
همچنین از بروز آشوب و ناآرامی در ایران حمایت کرده 

و چنین ناآرامی هایی را شجاعانه خوانده است.
 بر اس��اس این گزارش، جمع بن��دی این گزارش 
مبنی بر شکس��ت سیاست فش��ار حداکثری به ایران 
ممکن اس��ت مقام های آمریکایی را به س��مت تالش 
برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا به فش��ار علیه ایران 
س��وق دهد. عالوه بر این احتمال م��ی رود که آمریکا 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی را ب��رای ایجاد یک 
بحران بازرس��ی در مورد پرونده هسته ای ایران تحت 

فشار قرار دهد.
در حالی که آژانس در سه سالی که از اجرای توافق 
هسته ای می گذرد همواره پایبندی ایران به این توافق را 
تایید کرده، اما در ماه های گذشته رژیم صهیونیستی با 
انتشار آنچه اسناد برنامه هسته ای ایران خوانده، تالش 
کرده تا آژانس را علیه ای��ران برانگیزد. این هفته جان 
بولتون مش��اور امنیت ملی دولت آمریکا نیز با اس��تناد 
به همین پرونده س��ازی، ایران را به تالش برای ساخت 

سالح هسته ای متهم کرد.  مهر 

سفیر ایران در پاکستان:
تهران خواهان نهایی شدن فوری خط 

لوله گازتهران به اسالم آباد است
سفیر جمهوی اس��المی ایران در  پاکس��تان گفت: تهران طی پنج نظ�����رگاه
سال گذشته طرح خط لوله گاز به پاکستان )آی- پی( 
را در کشور خود تکمیل کرده اما به علت عدم پیشرفت 
از سوی پاکس��تان، اجرای این طرح به تعویق افتاده و 

تهران، خواهان نهایی شدن فوری این طرح است.
مه��دی هنردوس��ت در مصاحبه ب��ا روزنامه اردو 
زبان جناح پاکس��تان در خصوص خط لوله گاز ایران- 
پاکس��تان گفت: با اجرای طرح خ��ط لوله گاز ایران-
پاکس��تان که می بایست دس��امبر سال ۲۰۱۴ نهایی 
می شد، می توان مس��اله کمبود انرژی در پاکستان را 

به صورت اساسی رفع کرد.
وی با تش��ریح روابط ایران و پاکس��تان گفت: دو 
کشور می توانند به صورت مشترک در راستای برقراری 
صلح و امنیت در منطقه نقش آفرینی کنند. هنردوست 
اف��زود: ایران به پاکس��تان در خصوص همکاری کامل 
ب��رای برقراری امنیت در افغانس��تان و مذاکرات میان 

طالبان و دولت کابل، اطمینان داده است.
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در پاکستان در 
بخش دیگری از س��خنانش در خصوص ظرفیت های 
تجاری و اقتصادی گفت: حجم تجارت ساالنه ایران و 
پاکس��تان با همه محدودیت ها ب��ه ۱.۵ میلیارد دالر 
می رسد در حالی که حجم تجاری ایران با هند هشت 

میلیارد دالر است.
هنردوس��ت همچنین با اش��اره به رون��د مراودات 
دیپلماتیک دو کش��ور، افزود: ایران و پاکس��تان دارای 
روابط برادرانه و دیپلماتیک بوده و در حوزه های مختلف 
همکاری دارند. البته فشارهای بین المللی و تحریم های 
آمریکا علیه ایران، روابط تجاری میان دو کشور را تحت 
تاثیر قرار داده اس��ت. سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
پاکستان همچنین از امنیت به عنوان موضوع مشترک 
دو کشور همس��ایه یاد کرد و گفت: وزیر خارجه ایران 
در دوره دولت کنونی پاکستان دو بار به این کشور سفر 
کرده و طی این سفرها با همتای پاکستانی خود و دیگر 

مقامات عالی این کشور مالقات کرده است.
سفیر ایران همچنین در خصوص برقراری امنیت در 
افغانستان گفت: ایران و پاکستان می توانند بدون همکاری 

دیگر کشورها، این مساله را حل کنند.  ایرنا 

گروه دیپلماسی  کارش��ناس مس��ائل سیاست پرون�����ده
خارجی بر این باور است؛ با توجه به بدعهدی اروپا 
در قب��ال ارائه تضمین ه��ای الزم به ایران، بهترین 
راه مواج��ه اتمام حجت قاطعان��ه و انقالبی با اروپا 
اس��ت و اگر به رهنمودهای مق��ام معظم رهبری 
توجه شود اس��تفاده از توان داخلی، مسیر اقتصاد 

کشورمان را هموار خواهد کرد.
عباس ضیایی نیری گفت: عملیات س��کوت و 
مدارا سیاستی از پیش باخته است که در هر طیف 
و جناح سیاسی در مقابل بدعهدی و زیاده خواهی 
غرب و اروپا پسندیده اقتدار و عزت ایران اسالمی 
نیس��ت، موضوع ص��د باره واکنش ای��ران در قبال 
ب��ازی دروغ و تزویر اروپا پ��س از خروج آمریکا از 
توافق برجام تبدیل به نمایش��نامه ای ش��ده که در 
دست کارگردانان به اصطالح خالق امروزی پایان 

مشخصی برای آن متصور نشده است.
وی افزود: دولت ترام��پ همواره از این توافق 
به عنوان توافقی بد و خالف امنیت آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی یاد می کرد و با وعده خروج آمریکا 
از این س��ند به اصطالح بین المللی سکان دار کاخ 
سفید گشت و با افتخار و بدون ترس از پاسخگویی 
در اف��کار داخل��ی خود و صحنه جهان��ی از برجام 
خارج ش��د و در مقابل تنها برخورد مقامات ایران 
عملیات س��کوت با چاشنی اقدام متقابل بود که تا 

به امروز در حد حرف باقی مانده است.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی 
اظهارداش��ت: از س��وی دیگر اروپا هم صرف راضی 
نگاه داش��تن ایران در این ترکمانچای نوین به چند 
بیانیه بس��نده کرده و دل مقامات دولتی ایران را به 
راهکارهای تجاری و اقتصادی جهت رسیدن  ایران به 
منافع برجام خوش کرده و ابر زیبایی از خیاالت را در 
باالی سر ایران قرار داده اند اما، هرزگاهی هم با نشان 
دادن نی��ت قلبی و واقعی خ��ود و اظهارات پیرامون 
نفوذ منطقه ای ایران و یا آزمایش های موشکی و توان 
دفاعی کش��ور این واقعیت تلخ را نمایان کردند که 
آنها از آمریکا نیز ب��د عهدترند و فقط توان و انرژی 
بازی کردن را دارند و ش��اید در ذات آنها باش��د که 

هیچ گاه از بازی با دولت ها خسته نشوند.
به باور ضیایی نیری؛ تا زمانی که منافع آنها با 
ش��رکای خود در خطر نباشد به بازی کثیف خود 
و ات��الف وق��ت در انجام به وعده و ه��ر راهکاری 
ادام��ه می دهند؛ باید بپذیری��م دولت های اروپایی 
نوچه ه��ای آمریکا در این توافق هس��تند که تمام 
ای��ن صحنه ه��ا را از پی��ش از امض��ای توافق در 
اتاق فکرش��ان نگارش کرده بودن��د اما، صحبت از 
چرای��ی اینکه چرا ما به ای��ن توافق رضایت دادیم 
موضوعی است که بارها با استدالل های گوناگون و 
از منظرهای مختلف به آن پرداخته شده است اما، 
اکنون زمان اقدام مقتدرانه کشور در قبال اینگونه 

بازی های بی نتیجه سیاسی است.
این کارشناس سیاس��ت خارجی بیان داشت: 
همانگون��ه که بارها مقام معظ��م رهبری فرمودند 
اعتماد به اروپا و وعده های آنها اشتباه است و آنها 
نیز دست کمی از آمریکا ندارند و با شکل و مدلی 
دیگر سیاست های خصمانه آمریکا را در قبال ملت 
ایران و انقالب اس��المی دنب��ال می کنند حقیقتی 

است که باید پذیرفت. 
وی در ادامه گفت: وقتی تمام داش��ته هایمان 
و تالش های س��الیان دراز دانشمندان خود را زیر 
کوهی از س��یمان به امید دریافت امتیازات خیالی 
دف��ن و بعد در برابر انتق��ادات و راهکارهای برون 
رفت از این گودال خود س��اخته مقاومت را پیشه 
می کنیم امری اس��ت که در برخی مس��ئولین به 
صورت اپیدمی در آمده اس��ت، در ورزش و فوتبال 
زمانی که همه چیز به نفع تیم ملی کش��ور پیش 
می رود و مردم خرس��ند از نتایج هس��تند و حتی 
اقتدار جوانمردانه فوتبالیس��ت ها باعث تحس��ین 
آنها از سوی مقام معظم رهبری می شود می بینیم 
برخ��ی به دنب��ال برهم��زدن نظم تی��م و تمرکز 
سرمربی می ش��وند و از مطرح شدن واقعیات تلخ 
معیشتی از سوی وی واهمه دارند و وزارت ورزش 
هم موضع و سیاس��ت ش��فافی را از خود مشخص 
نمی کند، در صحنه سیاس��ی هم ش��اهد س��کوت 
و عدم پاس��خگویی مشخص دس��تگاه دیپلماسی 

هستیم و گویا هنوز دلخوش به وعده ها و آینده ای 
هستند که هرگز روی نخواهد داد. 

ضیایی نیری با اشاره به اینکه چند روزی است 
از سالگرد امضای این سند در ۲۶ دی ماه سال ۹۴ 
می گذرد؛ خاطرنشان کرد: در این توافق چیزی جز 
هیچ نصیب کش��ور و مردم  ایران نشد و بعد از گذر 
چند سال کلیدی ترین تحریم های اعمال شده علیه 
کش��ور که بانک ها و سیس��تم مالی کشور را هدف 
گرفت��ه بود بر ق��وت خود باقی  اس��ت در حالی که 
بحث های مالی و بانکی بخ��ش مهمی از مذاکرات 
و در س��رانجام آن توافق هس��ته ای را تشکیل داده 
بود؛ مذاکرات سخت و پیچیده هسته ای که قرار بود 
منتج به رفع موانع قانونی از پیش پای سیستم مالی 
و پولی کشور شود اما، در سرانجام هیچ دستاوردی 

را برای اقتصاد کشور به ارمغان نیاورده است.
وی گف��ت: به دالی��ل مختلف غیر هس��ته ای  

دشمنی آمریکا با ماهیت انقالب اسالمی ایران ادامه 
دارد و ب��ا یک بام و دو ه��وای اروپایی ها با توجه به 
مناف��ع راهبردی و بلندمدت خود با آمریکا بس��یار 
بعید و تقریبا غیرممکن  است  که نتیجه مورد دلخواه 
مقامات کش��ورمان رخ دهد. این کارشناس مسائل 
سیاست خارجی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم 
که نتیجه آس��یب های خلف وعده غرب به اقتصاد 
ای��ران با توجه به مفاد موجود در توافقنامه بس��یار 
شدیدتر از دوران تحریم های هسته ای کشور است. 
وی در پایان گفت: لذا بهترین راه اتمام حجت 
با اروپا و در صورت لزوم و صالحدید مسئوالن نظام 
خروج بدون چون و چرای کشور از این تئاتر بی نتیجه 
سیاس��ی و ادامه پیشرفت در تکنولوژی هسته ای با 
توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و استفاده 
از توان و ظرفیت داخلی در ترمیم زخم های ناشی از 

برجام که بر پیکره اقتصاد کشور افتاده است.

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد: 

اتمام حجت قاطعانه با اروپا در قبال برجام 

در حالی که قول های اتحادیه  اروپ��ا ب��رای ایجاد س��ازوکار دوردس���ت
مال��ی با ای��ران دیگ��ر تک��راری ش��ده و چندان 
اطمینانی به آن نیس��ت، ام��ا اروپا به تازگی اعالم 
کرده که سازوکار مالی ویژه موسوم به اس.پی.وی 

در آستانه راه اندازی است.
اروپا تاکنون چندین بار برای راه اندازی سازوکار 
ویژه مالی با ایران موس��وم به اس.پی.وی قول های 
مساعدی را به ایران داده، اما هنوز با گذشت بیش 
از دو م��اه و نیم از قول ابتدای��ی این اتحادیه، این 

موضوع به مرحله اجرایی نرسیده است.
ام��ا این بار کار به جایی رس��یده که ایران به 
دنبال اقدام اجرایی واقعی از س��وی اروپاست و اگر 
این اتفاق به س��رانجام نرس��د، این احتمال وجود 

دارد ک��ه ایران رواب��ط خود با اتحادی��ه اروپا را تا 
سطح قابل توجهی کاهش دهد.

از س��وی دیگر، اتحادیه اروپ��ا هم بارها اعالم 
کرده که به برجام پایبند بوده و با قدرت به دنبال 
این است که ایران بتواند از منافع اقتصادی برجام 
اس��تفاده کند، چرا که به نظر آن ها برجام تنها راه 
دیپلماتیک برای جلوگیری از آنچه که فعالیت های 

هسته ای ایران خوانده اند، است.
در حال��ی که ای��ران طی روزهای گذش��ته با 
حساسیت بیش��تری موضوع راه اندازی اس.پی.وی 
را دنبال می کند، یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعالم 
کرده که ایجاد س��ازوکار مالی ب��ا ایران در مرحله 

نهایی خود قرار دارد و به زودی اجرایی می ش��ود؛ 
اما این حرفی اس��ت که پیش از این نیز موگرینی، 
مس��ئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا چندین بار 
به آن اش��اره کرده بود، اما در عمل اتفاقی از سوی 

اتحادیه اروپا نیفتاده است.
اخیرا یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعالم کرده 
که کانال ویژه مالی اروپا موسوم به اس.پی.وی در 
آس��تانه راه اندازی اس��ت و اتحادیه اروپا به اجرای 
برجام ب��رای احترام به قرارداده��ای بین المللی و 

امنیت مشترک بین المللی پایبند است.
وی ب��ا بیان اینکه از ایران ه��م انتظار دارد تا 
نق��ش س��ازنده ای را در این زمینه ایف��ا کند و به 

اجرای تمام تعهدات هسته ای اش ادامه دهد، گفت: 
برجام طبق اهدافی که برای آن تعریف ش��ده کار 
می کند و ایران را از دس��ت یابی به سالح هسته ای 
بازداش��ته اس��ت؛ همانطور که آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی نیز ۱۳ ب��ار در گزارش های متوالی بر 
اس��اس یک نظام راستی آزمایی دقیق تایید کرده 

که ایران به تعهداتش پایبند است.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید 
کرده است که برنامه هسته ای اش صلح جویانه بوده 
و گزارش ه��ای آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی نیز 

هیچ انحرافی را در آن نشان نمی دهد.
این س��خنگوی اتحادی��ه اروپ��ا همچنین در 
خص��وص اقدامات اروپا نیز گفته اس��ت: ما قوانین 
مسدود سازی و تسهیالت مالی بانک سرمایه گذاری 
اروپ��ا را به روزرس��انی کردی��م، همچنین اعضای 

اروپای��ی برجام از جمله فرانس��ه، آلمان و انگلیس 
به حفظ و نگهداری مراودات مالی موثر با ایران، به 
ویژه برای ایجاد کانال مالی ویژه موسوم به اس.پی.
وی متعهد هستند و این سازوکار اینک در آخرین 

مراحل راه اندازی قرار دارد.
پس از این اقدام، اتحادیه اروپا و س��ایر اعضای 
۱+۵ ب��ه جز آمریکا بر حف��ظ و پایبندی به برجام 
تاکید کردند و گفتند که از برجام حمایت می کنند 
و اروپا نیز قول ایجاد س��ازوکار مالی ویژه موسوم به  
اس.پی وی برای تس��هیل تجارت س��ایر کشورها با 
ایران را داد. اما با گذشت ماه ها از این قول، هنوز این 
س��ازوکار به مرحله اجرایی نرسیده و ایران کماکان 
در انتظار یک اقدام عملی از س��وی اروپاس��ت، هر 
چند که ش��اید کاس��ه صبر دیپلماس��ی ایران نیز 

ظرفیت خاص خودش را داشته باشد.  ایسنا 

سازوکار مالی اروپا برای ایران به خانه آخر رسید؟
قول اروپا قول نیست!


