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 تاکید آفریقای جنوبی
 بر حمایت همه جانبه از ایران 
مع��اون وزیر خارج��ه آفریقای جنوب��ی در دیدار 
عراقچ��ی اع��ام ک��رد که ای��ن کش��ور علیرغم همه 

محدودیت ها به حمایت از ایران ادامه می دهد.
مائوله همچنین تأکید کرد: ما علیرغم چالش های 
کنونی، به روابط دوجانبه با ایران کماکان متعهد باقی 
می مانیم.عراقچ��ی نی��ز در این دی��دار از حمایت ها و 

دوستی آفریقای جنوبی در قبال ایران تشکر کرد.
معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه پیش��تر نیز با 
خان��م بالیکا امبته رئی��س پارلم��ان آفریقای جنوبی 

دیدار و گفت وگو کرد.
خانم امبته رئیس پارلمان آفریقای جنوبی در این 
دی��دار با تاکید بر اهمیت روابط دو کش��ور بر حمایت 
آفریقای جنوبی از برجام  تاکید و آمادگی کش��ورش 
برای گس��ترش همکاری های اقتص��ادی با جمهوری 

اسامی ایران را اعام کرد.  فارس 

درخواست آمریکا برای بازگشت 
محدودیت های موشکی علیه ایران

ای��االت متحده آمری��کا ایران را به س��رپیچی از 
قطعنام��ه ش��ورای امنی��ت متهم کرد و از این ش��ورا 
خواست محدودیت های شدید بین المللی علیه تهران 

را بازگرداند. 
جاناتان کوهن، سفیر موقت آمریکا در سازمان ملل 
متحد در نامه ای به ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
گفته؛ ایران روز ۱ دسامبر ۲۰۱۸ اقدام به آزمایش یک 
فروند موش��ک  میان برد کرده و روزهای ۱۵ ژانویه و ۵ 

فوریه برای پرتاب ماهواره تاش کرده است.
در مت��ن نامه کوهن ادعا ش��ده اس��ت: ایران این 
س��ه پرتاب را بر خاف اراده ابرازش��ده شورای امنیت 
سازمان ملل انجام داده و چنین اقدامات تحریک آمیزی 

کماکان کل منطقه خاورمیانه را بی ثبات می کنند.
اش��اره کوهن به قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد اس��ت که تیرماه س��ال ۱۳۹۴ با 
تصویب ۱۵ عضو شورای امنیت، از جمله آمریکا برای 
تأیید توافق هس��ته ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ به 

تصویب رسید.  تسنیم

 گفت وگوی تلفنی ظریف
 و وزیر خارجه هند

محمدجواد ظریف و سوش��ما سواراج وزیران امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران و هند در گفت وگویی 
تلفنی در خصوص آخری��ن تحوالت روابط دوجانبه و 

مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.
ظری��ف در ای��ن تماس تلفنی بر ض��رورت حل و 
فصل مس��المت آمی��ز اختاف��ات در منطقه از طریق 

گفت وگو تاکید کرد.
وزیر خارجه ایران پیش از این نیز )هشتم اسفند( 
در تم��اس تلفنی با »ش��اه محمود قریش��ی« همتای 
پاکستانی گفتگو کرده بود.ظریف در آن تماس تلفنی 
ضمن ابراز تاس��ف از درگیری های به وجود آمده بین 
دو کش��ور هند و پاکستان، آمادگی جمهوری اسامی 
ای��ران را برای کم��ک به حل و فصل مس��المت آمیز 
اختافات دو کشور اعام و طرفین را به خویشتنداری 
 و انج��ام ه��ر چ��ه س��ریعتر گفتگ��و دع��وت ک��رد.

 باشگاه خبرنگاران 

رایزنی مقامات ایران و ایتالیا 
معاون وزی��ر امور خارجه ایتالیا اع��ام کرد؛ این 
کشور در حال بررسی جزئیات اینستکس بوده تا روند 

پیوستن به آن را طی کند.
مانلیو دی اس��تفانو در دی��دار با غامرضا انصاری 
مع��اون دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان که به رم سفر کرده است با تاکید بر اهمیت 
برج��ام و ل��زوم انجام تعهدات دو ط��رف گفت: ایتالیا 
عاقه مند به اجرایی ش��دن س��ازوکار مالی بین ایران 
و اتحادیه اروپایی اس��ت و هم اکنون در حال بررسی 

جزئیات اینستکس برای پیوستن به آن است.
وی افزود: ما با تمرکز بر ش��رکت های کوچک و 
متوسط و حمایت و پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی 
ب��ه همکاری با ای��ران اعتقاد داری��م و به همین علت 
بهترین گزینه برای حمایت از ش��رکت ها را مکانیسم 

اینستکس می دانیم.  ایرنا 

 انتصاب قاسمی به عنوان سفیر ایران
 در پاریس

به پیش��نهاد وزیر امور خارج��ه و تصویب رئیس 
جمه��ور، بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت خارجه به 

عنوان سفیر جدید ایران در فرانسه منصوب شد.
بهرام قاس��می از تیرماه س��ال ۱۳۹۵ تاکنون به 
عنوان س��خنگو و رئیس مرکز دیبلماس��ی عمومی و 

رسانه ای وزارت امور خارجه فعالیت داشته است. 
در کارنامه و س��وابق کاری بهرام قاس��می سمت 
های��ی چون رئی��س اداره دوم سیاس��ی، رئیس اداره 
مش��ترک المناف��ع، مدیر کل غرب اروپا، س��فیر فوق 
الع��اده و تام االختیار در کش��ورهای ایرلند، اس��پانیا، 
ایتالیا و همچنین سفیر اکردیته در کشور مالت وجود 

دارد. صداوسیما  

اخبار

درخواست میانجی گری میان ایران و آمریکا 
رئی��س ائتاف الوطنی��ه عراق گفت: از بغداد می خواه��م برای کاهش تنش 

میان ایران و آمریکا تاش کند.
ایاد عاوی که یک حزب جدید به نام المنبر العراقی تش��کیل داده است به 

آمریکایی هشدار داد: امکان ایجاد جنگ جدید در منطقه وجود ندارد.
وی در این نشس��ت خبری که در بغداد برگزار ش��د با اش��اره به اینکه عراق 

نمی خواهد مرکز درگیری های منطقه ای و بین المللی باشد افزود: منطقه در شرایط 
بس��یار سختی به س��ر می برد و آنچه در یک کشور اتفاق می افتد بر کشورهای دیگر نیز 
تأثیر می گذارد. از س��وی دیگر فواد الس��نیوره، نخست وزیر پیشین لبنان تاکید کرد که 
کشورهای عربی به دنبال ایجاد روابط با کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه است 
اما همزمان باید به حاکمیت کشورهای عربی احترام گذاشته شود.گفتنی است؛ راهبرد 

ایران در قبال کشورهای منطقه بر حسن همجواری است. ایسنا 

معادله
سیاست ترامپ علیه ایران جواب نداد

مقام اس��بق س��ازمان اطاعات مرکزی آمریکا در یادداشتی نوشته؛ سیاست 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران جواب نداده است.

پال پیار در این یادادش��ت در پایگاه تمپابی نوش��ته؛ در سیاست خارجی 
ترام��پ هیچ موضوعی به ان��دازه خصومت ورزی با ایران و ت��اش برای منزوی 

کردن این کش��ور برجسته نیس��ت تا جایی که این مسئله به یک وسواس فکری 
برای دولت آمریکا تبدیل ش��ده است.  مقام اس��بق سیا نوشته است: اما کارزرا فشار 

حداکثری هیچ اثر مثبتی روی رفتارهای ایران نداش��ته و باعث لطمات جانبی به روابط 
خارجی آمریکا شده است. 

پال پیار به اقدام سال گذشته دولت آمریکا در خروج از توافق هسته ای برجام اشاره 
کرده و نوش��ته است: این توافق، آشکارا به گزینه جایگزین آن، یعنی وضعیت حاکم در 

قبل از توافق هسته ای برتری دارد.  فارس  

دیدگاه
ایران سیاستش در مبارزه با تروریسم را تغییر نمی دهد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه پایانی نشست کمیته 
چه��ار جانبه وزرای خارج��ه اتحادیه عرب تصریح ک��رد:  بیانیه های بی ارزش و 
غیرسازنده این کمیته دستاوردی جز تعمیق بی اعتمادی و افزایش شکاف میان 

کشورهای منطقه نخواهد داشت.
بهرام قاس��می گفت: کش��ورهای عضو این کمیته به خوب��ی واقفند که این 

بیانیه دیدگاه همه کش��ورهای منطقه نیس��ت و تنها منعک��س کننده نگرش خاص 
برخی کشورهاست.

وی افزود: هر چهار کش��ور عضو این کمیته خوب می دانند جمهوری اسامی ایران 
تح��ت تاثیر چنی��ن اقدامات خصومت آمی��ز مبتنی بر  توهم مزمن، ق��رار نمی گیرد و 
سیاست مستقل خود در مخالفت با تجاوز به یمن، مبارزه با تروریسم و حضور نیروهای 

فرامنطقه ای در خلیج فارس را تغییر نخواهد داد.  تسنیم 
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اگرچه چهارشنبه  گ���و گفت و
ویــن  گذشته  
مشترک  کمیسیون  نشست  میزبان 
و  ایران  نمایندگان  حضور  با  برجام 
تنش های  سو  آن  از  اما  بود،   4+1
از  برخی  با  تهران  دیپلماتیک 
نیز  هلند  مانند  اروپایی  کشورهای 
دادن  قرار  الشعاع  تحت  امکان 
توافق  از  را  اروپایی ها  های  حمایت 
است.  داده  شکل  هسته ای 
دیپلماسی ایرانی برای بررسی تاثیر 
مناسبات  بر  تروریستی  اتهامات 
ایران و اروپا و نیز تالش های قاره 
و  هسته ای  توافق  حفظ  برای  سبز 
حمایت از ایران در برابر تحریم های 
گویی  گفت و  آمریکا،  متحده  ایاالت 
دانشگاه،  استاد  بیگدلی،  علی  با  را 
بین  مسائل  کارشناس  نویسنده، 
الملل  و پژوشگر حوزه اروپا ترتیب 

داده است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

تاکید نماینده ایران در سازمان ملل: 
ورت مقابله با نابرابری و اقدامات قهرآمیز یکجانبه ضر

نماین��ده دائ��م ایران در دفتر س��ازمان مل��ل در ژنو در  ت یپلم���ا اجاس چهلم ش��ورای حقوق بش��ر بر ضرورت مقابله با د
نابرابری و اقدامات قهرآمیز یکجانبه تاکید کرد.

اسماعیل بقایی طی س��خنانی در خصوص گزارش ساالنه خانم باشلیت 
کمیسرعالی حقوق بشر احقاق حق توسعه، رفع نابرابری ها و مقابله با اقدامات 
قهرآمیز یکجانبه از جانب برخی دولت ها را زمینه ساز رفع چالش های حقوق 
بش��ری در جهان برشمرد.   وی در آغاز سخنان خود که در جریان برگزاری 
اجاس چهلم ش��ورای حقوق بش��ر ارائه شد، اظهار داش��ت که نابرابری های 
گس��ترده در تمامی اشکال آن، تهدید کننده توسعه پایدار بوده و با تحریک 
احس��اس نفرت و بیگانه هراس��ی، صلح و حقوق بش��ر را به خطر می اندازند. 
مداخ��ات خارجی، خصوصاً در قالب اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریم های 

غیر موجه، موجب نابرابری شده و در تقویت آن مؤثر می باشد.
وی در ادام��ه، ضمن تأکید بر اهمیت حق توس��عه، عن��وان نمود اعمال 
فش��ارهای اقتصادی بر مردم سرزمین های اش��غالی فلسطین، یمن و نقاط 
دیگر جهان، که باعث به گرس��نگی کشاندن مردم بیگناه شده است، فراتر از 
نقض ساده حقوق بشر بوده و در زمره جرائم شدید بین المللی محسوب می 
ش��ود. اعمال محاصره اقتصادی، از جمله در م��ورد مردم غزه و علیه یکی از 
کش��ورهای همس��ایه در منطقه ما و هر نقطه دیگر جهان باعث شرمساری و 

عقب گرد از تمدن بشری است.  فارس

مش��اور س��ابق باراک اوباما در  امور خاورمیانه با اشاره به اینکه نظ�����رگاه
اج��رای موفق مکانیزم اینس��تکس می تواند تضمین 
کننده ادامه برجام باش��د، تاکید کرد که "کنفرانس 
ورش��و هم ثابت کرد دیدگاه اروپ��ای غربی و آمریکا 

در برخورد با ایران کاما متفاوت است.
رابرت مالی مش��اور اس��بق ب��اراک اوباما رئیس 
جمهوری س��ابق آمری��کا در ام��ور خاورمیانه چنین 
اظهارنظر کرد که مکانیس��م مالی وی��ژه برای ادامه 
مبادالت بازرگانی ایران اینستکس می تواند به حفظ 
تمایل مقام��ات تهران برای ادام��ه پایبندی خویش 
به اج��رای توافقات در چارچ��وب برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( درباره برنامه هسته ای این کشور 
کمک کند. به عقیده وی، البته بس��یاری از مس��ائل 
به نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۲۰ در 

آمریکا بستگی دارد.
این کارش��ناس آمریکایی یادآور ش��د: در حال 
حاضر مقامات تهران "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری 
فعلی آمریکا را شخصی می بینند که از تمام امکانات 

موجود ب��رای ضربه زدن به اقتص��اد ایران و منزوی 
کردن این کش��ور در منطقه و حتی س��رنگونی نظام 
جمهوری اس��امی اس��تفاده می کند. بنابر این آنها 
صب��ر خواهند ک��رد تا ببینند نتیجه انتخابات س��ال 

۲۰۲۰ در ایاالت متحده چه خواهد شد.
راب��رت مال��ی ک��ه یک��ی از مذاکره کنن��دگان 
آمریکای��ی در چارچوب مذاکرات گ��روه ۱+۵ درباره 
برنامه هس��ته ای ایران بود، گف��ت: این امکان وجود 
دارد که مکانیسم اینس��تکس در نظر گرفته شده از 
سوی کشور اروپایی )انگلیس، آلمان و فرانسه( بتواند 
برخی انتظارات اقتصادی ایران را برآورده کند و آنها 
به تاش ه��ای دیپلماتیک به هم��راه اروپا در زمینه 
ادام��ه اجرای برج��ام ادامه دهند. بدی��ن ترتیب این 
مکانیزم می تواند حداقل برای چند س��ال ادامه روند 
اجرای توافق هسته ای با تهران را تضمین کند، البته 

اگر این مکانیزم با موفقیت همراه باشد.
وی اف��زود: مکانیس��م فوق در ص��ورت موفقیت 
می توان��د تأییدکنن��ده دی��دگاه اف��رادی باش��د که 
معتقدند همه طرفین باید به مفاد برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( پایبند باشد. ولی اگر دونالد ترامپ 
در انتخابات آینده باز هم به سمت ریاست جمهوری 
آمریکا انتخاب شود، در آن صورت این احتمال وجود 
دارد ک��ه ایران دیگ��ر تمایلی برای اج��رای تعهدات 

خویش در چارچوب این توافقنامه نداشته باشد.
به عقیده این مقام سابق آمریکایی، در آن صورت 
این احتمال وج��ود دارد که دور جدیدی از مذاکرات 
برای رس��یدن به توافقات جدید آن هم بدون حضور 
طرف آمریکایی از س��ر گرفته ش��ود. وی تاکید کرد 
که مقامات جمهوری اس��امی بر خاف دولت دونالد 
ترامپ، تاکنون نشان داده اند که به ادامه اجرای برجام 

عاقه مند بوده و به تعهدات خویش پایبند هستند.
رابرت مالی در پاسخ به سئوال دیگری گفت که 
نتیجه کنفرانس ورش��و درباره خاورمیانه را نمی توان 
برای آمریکا رضایت بخش دانس��ت، چراکه ش��رکای  
اروپای��ی واش��نگتن ه��م از حمایت از خط مش��ی 

ضدایرانی دولت ترامپ خودداری کردند.
وی در این باره توضیح داد: تردیدی وجود ندارد 
که اگر هدف کنفرانس ورشو نشان دادن یک اتفاق نظر 
بین المللی علیه ایران بود که واشنگتن به این هدف 
خود نرس��یده اس��ت. گفتنی اس��ت آمریکا به دنبال 

حذف ایران از معادالت منطقه است.  تسنیم

از نگاه ش�ما آیا بهره ب�رداری از برخی اتهامات 
تروریس�تی ب�ه ته�ران در برهه کنون�ی که در 
روزهای اخیر به تن�ش دیپلماتیک میان تهران 
و آمس�تردام منج�ر ش�ده اس�ت، می تواند در 
راس�تای افول مناس�بات ای�ران و اروپا تعبیر و 

تفسیر شود؟
فارغ از این که مسئله اتهام تروریستی به ایران 
تا چه اندازه صحیح اس��ت، من اعتقاد دارم اکنون 
این اتهامات در راس��تای ایجاد تنش میان ایران با 
قاره سبز اثرات س��وء خود را داشته است. هرچند 
که اعتق��اد دارم این دس��ت حوادث تروریس��تی 
ب��ا برنامه ری��زی دقی��ق س��رویس های امنیتی و 
جاسوس��ی اس��رائیل صورت گرفته اس��ت، اما به 
هر حال اکنون این اتهام متوجه تهران اس��ت و با 
رفتار اخیر آمستردام نیز دایره و کانون تاش های 
سیاس��ی و دیپلماتیک برای ایران هراسی و اتهام 

افکنی به تهران افزایش پیدا کرده است.
از آن س��و اقدام تهران نیز به عنوان کاتالیزور 
این پروس��ه عم��ل می کند. م��ن در مصاحبه های 
پیش��ین عنوان داش��تم که ما اکنون در شرایطی 
ق��رار داریم که نباید اروپا را از دس��ت بدهیم، چرا 
که قاره سبز حلقه وصل تاش های ایاالت متحده 
آمریکا، اس��رائیل و عربستان س��عودی خواهد بود 
و می توان��د دایره فش��ارهای بر ایران را به ش��دت 
افزایش دهد. به عبارت دیگر اگر اتحادیه اروپا نیز 
به جبهه واشنگتن، ریاض و تل آویو بپیوندد دیگر 
بستر و فضای الزم برای ایجاد نهایت فشار بر ایران 

شکل خواهد گرفت. 
پس حتی المقدور نباید با برخی بحران سازی ها 
و یا اقدامات و مواضع تند به این فضاسازی ها دامن 
بزنی��م. ب��ه خصوص این که اکنون س��از و کار مد 
نظر سه کش��ور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان 
موسوم به اینستکس در حمایت از ایران برای تقابل 
با تحریم های آمریکایی نیز با برخی از پیش شرط 
ها همراه ش��ده است. لذا در پاسخ به سوال شما ما 
باید به سمت و سویی حرکت کنیم که اگر پروسه 
و برنامه جدی برای ایجاد تنش و افول مناس��بات 
ایران و اروپا در س��ایه برخی اتهامات تروریس��تی 
در دس��تور کار کاخ س��فید قرار دارد با تاش های 
دیپلماتیک تهران به شکس��ت برس��د شود. یعنی 

باید به گونه ای عمل کرد که بهانه های افزایش این 
تنش را از قاره س��بز گرفته شود که یکی از آن به 

تصویب لوایح چهارگانه بازمی گردد.
ای��ن اقدام می تواند بسترس��ازی مناس��بی در 
خصوص ایجاد فضای مثبت همکاری میان ایران و 
اروپا را شکل کرد. از سوی دیگر تهران در خصوص 
برخی اقدامات تروریستی باید روشنگری های الزم 
خود را داشته باشد تا بتواند از موضع انفعال و پاسخ 
گویی خارج ش��ود و برخی از کشورهای اروپایی را 
در ش��رایط پاس��خ گویی قرار دهد. این دس�ت از 
اتهامات تروریستی تا چه اندازه می تواند پروسه 
ایجاد ش�کاف میان ایران و اروپا را متناس�ب با 

اهداف ایاالت متحده آمریکا پیش ببرد؟
به هر ح��ال نباید ای��ن نکته مه��م را نادیده 
گرفت اش��خاصی که ترور شده اند همواره از جانب 
جمهوری اس��امی ای��ران تحت تعقی��ب بودند و 

اکنون همین مس��ئله به عنوان یکی از محورهای 
تبلیغات رسانه ای از جانب اروپا با تحریک اسرائیل 
و عربس��تان س��عودی در ح��ال پیگیری اس��ت و 
احتم��ال دارد این پروس��ه در آینده نیز تش��دید 

شود. 
فل��ذا اتفاقاً اگر تهران به جای این که مدیریت 
تنش را در دس��تور کار قرار دهد ب��ه دنبال تکرار 
اقداماتی نظیر آن چه در مناسباتش با هلند پیش 
آمده است باشد، باید عنوان کرد که متاسفانه این 
مس��ئله بس��تر و بهانه الزم را به تروئیکای ایاالت 
متحده آمریکا، عربس��تان س��عودی و اس��رائیل با 
بازیگ��ری برخی از کش��ورهای اروپایی خواهد داد 
ک��ه از اتهامات تروریس��تی یکی پس از دیگری به 
گونه ای بهره برداری کنند که در نهایت سه کشور 
اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان را وادار به اتخاذ 
موضع خود در قبال ایران کند، کما این که تاکنون 
اروپایی ها تحریم های مربوط به حقوق بش��ر ایران 

را حفظ کرده اند.
همین مس��ئله سبب خواهد ش��د که پروسه 
حمایت قاره س��بز از برجام نیز تحت الش��عاع قرار 
گی��رد. در ای��ن ص��ورت آن چه در نهایت ش��کل 

خواهد گرفت انزوای ایران خواهد بود.
درس�ایه بیانی�ه ۱۱ بندی نشس�ت کمیس�یون 
مش�ترک برج�ام در وی�ن ب�ر ع�زم ۱+4 برای 
همکاری اقتصادی با ایران س�خن به میان آمد. 
آیا این مناس�بات در تقابل ب�ا تالش های دیگر 
کش�ورهای اروپایی مانند هلند می تواند پروسه 

تنش میان تهران و قاره سبز را ناکام بگذارد؟
هم��ان گونه که اش��اره داش��تند دایره تاش 
های آمریکا، عربس��تان و اس��رائیل تنه��ا به هلند 
محدود نمی شود و امکان تکرار آن از جانب برخی 
کش��ورهای دیگر وجود دارد. نکته مهمتر ناظر بر 
این واقعیت اس��ت که حتی خود آلمان، فرانسه و 
انگلستان نیز در خصوص مس��ئله تروریسم، نفوذ 
منطق��ه ای و حق��وق بش��ر و حتی دام��ن زدن به 
ایران هراس��ی تا اندازه ای با مواضع ایاالت متحده 
آمری��کا همراهی خود را داش��ته اند. لذا فعالیت ها 
و کوش��ش های دیپلماتیک برلین، پاریس و لندن 
در نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام در وین به 
معنای مواضع مثبت این س��ه بازیگر در خصوص 

اتهامات تروریستی ایران نیست. 
در نتیج��ه باید دید ک��ه در آینده تاش های 
این سه کش��ور برای بقای روابط با ایران می تواند 
در براب��ر برنامه ریزی و فش��ارهای ایاالت متحده 
آمریکا برای جدایی قاره سبز از تهران کارگر باشد 
یا خیر؟ اگر این س��ه کش��ور نتوانند تقابل جدی 
با فش��ارهای ایاالت متحده آمریکا داش��ته باشند 
یقیناً در راس��تای اتهامات تروریستی علیه ایران، 
بهان��ه الزم را برای جدایی و ی��ا حداقل کم کاری 
در خص��وص اجابت انتظارات ایران را در دس��تور 
کار خواهند داش��ت، به ویژه که به نظر نمی رس��د 
اروپایی ه��ا بخواهند در س��ایه حمای��ت از ایران، 

هزینه های جدی را هم صرف کنند.
پس با این تفاسیر مناسبات اروپا و آمریکا است 
که تعیین کننده س�طح و می�زان همکاری قاره 

ساز با ایران خواهد بود؟
در خصوص س��وال مهم ش��ما چند نکته مهم 
وجود دارد که باید مد نظر قرار داد. اگر چه اکنون 
سه کش��ور اروپایی آلمان، فرانس��ه و انگلستان به 
هم��راه چین و روس��یه همچنان ب��ه دنبال حفظ 
برج��ام و تقابل با تحریم های آمری��کا علیه ایران 
هس��تند، اما رفت��ار و اقدامات ای��ران نیز می تواند 
متغیر بسیار مهمی در به شکست کشاندن پروسه 
قطع و یا افول روابط ایران و اروپا باش��د. پس این 
تهران اس��ت که می تواند با یک دیپلماسی دقیق، 

منعطف و هوشمند س��مت و سوی روابط ایران و 
اروپا را تعیین کند. 

به هرح��ال باید بپذیریم که دیپلماس��ی یک 
بازی یک نفره نیس��ت و منافع گروهی در آن باید 
دیده شود. از این رو تهران باید در قبال امتیازاتی 
که می خواه��د، امتیازات��ی بدهد. نکت��ه دیگر به 

مناسبات داخلی ایاالت متحده بازمی گردد. 
در این راستا باید دید که شرایط سیاسی آمریکا 
تا چه اندازه می تواند تاش های دونالد ترامپ و کاخ 
سفید را در حوزه سیاست خارجی تحت الشعاع قرار 
ده��د؛ خصوصا اکنون با شکس��ت نیم بندی که در 
مذاکرات آمریکا و کره ش��مالی شکل گرفته است، 
دایره فش��ارها بر دونالد ترامپ افزایش یافته است و 
حتی زمزمه تحقیقات جدید و اس��تیضاح او مطرح 
شده است. هرچند که این مهم کمی دور از واقعیت 
است، اما نمی توان آن را نیز از نظر دور داشت. از آن 
گذشته یقیناً تحوالت منطقه خاورمیانه و غرب آسیا 
نی��ز به عنوان یکی از عوامل مه��م دیگر در تعیین 
میزان همکاری قاره س��بز های ایران نقش بسزایی 
دارد؛ به خصوصی دو پرونده سوریه و یمن به عنوان 
یکی از دغدغه های جدی قاره سبز از ابعاد امنیتی، 
سیاس��ی و حتی اجتماعی اهمی��ت باالیی دارد. از 
ای��ن رو هر اقدام تهران می تواند واکنش مثبت و یا 
منفی اروپا را در پی داشته باشد که میزان و سطح 

مناسبات قاره سبز و تهران را تعیین می کند.

کارشناس مسائل سیاست بین الملل: 

تهران باید بتواند کشورهای اروپایی را در شرایط پاسخ گویی قرار دهد

کارشناس آمریکایی: 
وپا آشکارا از سیاست دولت ترامپ در برخورد با ایران حمایت نمی کند ار

مشخص  اینس��تکس  ثبت  با  ش��د ای��ن س��ازوکار بخ��ش راهب�����رد
ناچی��زی از تعه��دات اروپ��ا در برجام را پوش��ش 
می دهد. اما مس��ئله  مهم تر این اس��ت که اروپا در 
نظ��ر ندارد این ابزار را به کاالهای تحریمی آمریکا 

توسعه دهد.
ب��ه گفت��ه مس��ئولین اتحادیه اروپ��ا و بخش 
خصوصی اروپا، اصلی ترین مانع برای روابط تجاری 
ایران و اروپا، تحریم ه��ای آمریکا در حوزه مالی و 
بانک اس��ت. از این رو، اروپایی ها از آغاز مذاکرات 
برجام اروپایی در اواخر اردیبهشت ماه، طرح هایی 
برای ایجاد و حفظ روابط بانکی با ایران ارائه دادند. 
ام��ا با رد تراکنش های بانکی طرف ایرانی حتی در 
موارد تجارت غذا و دارو توسط بانک های اروپایی، 

این طرح های بانکی با شکست رو به رو شد.
در این رابطه س��فیر فرانسه در آمریکا، قبل از 
اعم��ال تحریم های نفتی آبان ماه ۹۷ گفته بود: ما 
از دوس��تان آمریکایی خود انتظ��ار داریم که چند 
تا کار انجام بدهند، برای مثال اقام بشردوس��تانه. 
البته اقام بشردوستانه تحت تحریم آمریکا نیست، 
اما واقعیت این است که بانک ها آنچنان از تحریم ها 

ترس��یده اند که نمی خواهند هیچ کاری با ایرانی ها 
انج��ام بدهند. بنابراین ریس��ک زیادی وجود دارد 
ک��ه در ماه های آینده در ای��ران کمبود دارو و غذا 
باشد، اگر کار مثبتی برای حل این مشکل نکنیم. 
آمریکا جواب مثبت داده اس��ت که اجازه می دهد 
غذا و دارو به ایران برود اما جواب فنی نداده است 
ک��ه این کار چگونه باید اتفاق بیفتد و تا زمانی که 

جواب ندهد، بانک ها همکاری نخواهند کرد.
البته قبل از ۱۳ آبان اروپا دس��ت به کار شده 
بود و سازوکار ویژه خود یعنی اس.پی.وی را برای 
تسهیل تراکنش های مالی مربوط به نفت و تجارت 
دوجانبه را پیش��نهاد کرده بود. این سازوکار ویژه 
در چارچ��وب قوانین اتحادیه اروپا، س��اختار یک 
ش��رکت مالی را دارد تا از این طریق ریس��ک های 
خارجی کاهش پیدا کند. در واقع اس.پی.وی یکی 
از ابزاره��ای کاهش ریس��ک قراردادهای بیمه ای  
به ش��مار م��ی رود. با توجه به توضیح داده ش��ده، 
اس.پی.وی عمًا از شبکه بانکی جدا و ایزوله است. 
به همین دلیل اس.پی.وی تعدیل ش��ده طرح های 

بانکی است و اروپا در صدد بود به جای یک شبکه 
بانکی، یک کانال مالی راه اندازی کند.

با راه اندازی اینس��تکس مش��خص ش��د این 
س��ازوکار تعدی��ل ش��ده و تقلیل یافت��ه اس.پی.
وی اس��ت و اب��زاری ب��رای حمای��ت از تبادالت 
تجاری محس��وب می گردد. در چارچوب قوانین و 
س��اختارهای مالی اتحادیه اروپا بین کانال مالی یا 
س��ازوکار مالی  و ابزار تب��ادل  تفاوت وجود دارد. 
کانال مالی، س��ازوکاری اس��ت ک��ه در آن پول و 
مناب��ع مالی در ی��ک منطقه ارزی و یا کش��وری 
انتق��ال می یاب��د و پرداخت ص��ورت می گیرد؛ اما 
ابزار تبادل، یک س��ازوکار تس��ویه ای است که در 
آن اسناد و اطاعات مربوط به تبادالت دو شرکت 
ارائه و تبادل می ش��ود. مشخص است که ظرفیت 
یک بانک برای تس��هیل تراکنش های مالی خیلی 
بیش��تر از یک شرکت مالی اس��ت و یک سازوکار 
مالی ظرفیت های بیش��تری نس��بت ب��ه یک ابزار 
تبادل برای تسهیل تجارت دارد، به ویژه آنکه برای 
تج��ارت در یک فضای گس��ترده ش��امل کاالهای 

تحریمی و غیر تحریمی باشد.
بنابراین سوال اصلی این است که آیا امیدی به 
اینس��تکس برای توسعه به شرایطی که در آن دور 
زدن تحریم ه��ای آمریکا باش��د، وجود دارد؟ برای 

پاسخ به این سوال، باید به موارد زیر توجه کرد:
اول اینک��ه، رون��د طرح های مال��ی اروپا برای 
دور زدن تحریم ه��ا، یک روند نزولی اس��ت. یعنی 
در طی هش��ت ماه مذاکره، طرح ه��ای اروپا برای 
ایجاد تسهیات بانکی، تراکنش های موردی بانکی 
و … ب��ه یک س��ازوکار مالی ایزوله تبدیل ش��ده 
است؛ س��پس به یک ابزار تسویه تبادالت تجاری 
تقلیل یافته اس��ت و در واقع کم ریسک ترین ابزار 
برای انجام تجارت است. اگر اتحادیه اروپا در وهله 
اول س��ازوکار ضعیفی را ایج��اد می کرد و به مرور 
زمان تا بازگش��ت کامل تحریم ه��ای آمریکا آن را 
به یک س��ازوکار ق��وی در براب��ر تحریم ها تبدیل 
می کرد، می ش��د انتظار رس��یدن ب��ه نقطه بی اثر 

کردن تحریم ها را داشت.
دوم اینکه، محدوده پوش��ش تجارت دوجانبه 

در طرح ه��ای اروپا نیز روند نزولی داش��ته اس��ت. 
در بیانی��ه موگرینی ب��ه نمایندگی از اتحادیه اروپا 
ک��ه برای موضع گی��ری در برابر خ��روج آمریکا از 
برجام قرائت ش��د، تعهدات اتحادیه اروپا در برجام 
در مقابل تعهدات ایران قرار داده ش��ده اس��ت. به 
این صورت که اروپا بایستی تحریم های بانکداری، 
تأمی��ن مالی و بیم��ه، تحریم های مربوط به بخش 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی، ممنوعیت های بخش 
حمل و نقل، ترانزیت و کشتی س��ازی، تحریم های 
طا و فلزات با ارزش و … را بردارد. اما این موارد 
به بخش نفت و گاز و پتروش��یمی در بیانیه وزاری 
نشست ۴ +۱ برجام در۳ مهر ماه تقلیل پیدا کرد.

ای��ن رون��د کاهش��ی در بیانی��ه موگرینی به 
مناس��بت اعمال تحریم های نفت��ی آمریکا در۱۳ 
آبان را هم می توان مش��اهده ک��رد. در این بیانیه 
موگرینی در م��ورد تعهدات اتحادی��ه اروپا گفت: 
برج��ام همچنین ایج��اب می کند که ب��ه منظور 
داش��تن یک اثر مثبت ب��ر روی روابط اقتصادی و 
تجاری ب��ا ایران، تحریم های بین المللی برداش��ته 
ش��ود، اما ب��ا اهمیت تر از همه اث��ر مثبت بر روی 

زندگی مردم مد نظر است.  مهر

آیا اینستکس به سمت بی اثر کردن تحریم ها توسعه خواهد یافت؟


