
5 د  وشنبه  19 فروردین 1398  شماره 4992  دیپلمـاسی

انتقاد روزنامه ترکیه از مواضع ترامپ
روزنامه ینی شفق ترکیه با انتقاد از مواضع دونالد 
ترام��پ در قبال رژیم صهیونیس��تی و نفوذ البی های 
این رژیم در سیاست خارجی آمریکا نوشته که راهبرد 
ریاس��ت جمهوری او به »اول اسرائیل و بعدا آمریکا« 

تبدیل شده است.
این روزنامه در یادداشتی به حجم نفوذ البی رژیم 
صهیونیس��تی در سیاس��ت خارجی آمریکا به ویژه در 
مس��ائل مربوط به منطقه غرب آسیا و آغاز مخالفت ها 
در میان مردم آمریکا درباره این نفوذ پرداخته و درباره 
رئیس جمهور این کش��ور نوش��ت: یکی از اصلی ترین 
ش��عارهای دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا در 
انتخابات س��ال ۲۰۱۶ شعار اول آمریکا بود اما ریاست 
جمهوری ترامپ در مسیر اول اسرائیل و سپس آمریکا 

گام برداشته است.
روزنام��ه ترکیه ای  تصریح کرد: اکنون وابس��تگی 
سیاس��ت خاورمیان��ه ای آمریکا به منافع اس��رائیل به 
س��طحی نگران کننده رس��یده اس��ت. ارج��اع دادن 
ب��ه منافع اس��رائیل در هر مس��اله ای از خروج آمریکا 
از تواف��ق هس��ته ای ای��ران گرفته تا خ��روج نظامیان 
آمریکایی از س��وریه، دیگر دارد ب��ه موضوعی قدیمی 

تبدیل می شود.  فارس

 ارسال کمک به سیل زدگان ایران
سفارت فرانسه در ایران با انتشار مطلبی در وبگاه 
اطالع رسانی خود از آغاز فرآیند ارسال کمک ها برای 
سیل زدگان در ایران خبر داد.

در مطلب منتشر شده از سوی سفارت فرانسه آمده 
اس��ت: »مردم ایران با ناآرامی ه��ای جوی که مناطق 
زیادی از کش��ور را در روزهای اخیر دربرگرفته مواجه 
هستند. فرانسه با مردم ایران ابراز همبستگی نموده، به 

خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت می گوید.
ب��ه منظور پاس��خگویی به نیازهای مطرح ش��ده 
ازسوی مقامات ایرانی، مرکز بحران و پشتیبانی وزارت 
امور خارجه و اروپای فرانس��ه در حال ارس��ال کمک 

فوری بشردوستانه به ایران است.   تسنیم 

اخبار

 روایت مذاکره کننده آمریکایی
 از چانه زنی فابیوس برای ورود رنو به ایران

ویلیام برنز عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده دولت 
س��ابق آمریکا با ایران، در کتابی که به تازگی منتش��ر 
کرده، نوشته اس��ت که در جریان مذاکرات هسته ای، 
وزیر خارجه وقت فرانس��ه به رفع تحریم های صنعت 

خودروسازی اصرار داشته است.
او در ای��ن کت��اب که ماه گذش��ته تح��ت عنوان 
»تاریخچه دیپلماس��ی آمریکا و استداللی برای احیای 
آن« منتش��ر ش��د، یک فصل را به گفت وگوهایی که 
دولت »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا با ایران 
داش��ت اختصاص داده و جزئیاتی کمتر شنیده شده از 
روند ش��کل گیری گفت وگوها در عم��ان و پس از آن 

توافق موقت هسته ای را عنوان کرده است.
در بخش��ی از فصل مرتبط با ایران، وی به توضیح 
روند ش��کل گیری تواف��ق موقتی که در نوامبر س��ال 
۲۰۱۳ میالدی در ش��هر ژنو س��وئیس به دست آمد، 
پرداخته و نوشته اس��ت که این توافق توانست ذخایر 
اورانیوم ۲۰ درصد ایران را به صفر برساند و در مقابل 
تخفیف ه��ای مختصر تحریمی و مبلغ��ی معادل ۴.۲ 
میلی��ارد دالر را به صورت چند مرحل��ه ای در اختیار 

ایران قرار دهد.
او در این مورد نوش��ته اس��ت: »هسته اصلی این 
]توافق[، مبلغ ۴.۲ میلیارد دالر از درآمدهای آزادشده 
نفتی ایران بود که در شش قسط ماهانه تقسیم بندی 
ش��د. چند بند دیگر هم وجود داش��ت، که مهمترین 
آن کاهش تحریم های صنعت خودرو بود، که ش��رکت 
خودروس��ازی فرانس��وی رنو بیش��ترین نفع را از آن 

می برد.«
برنز س��پس به نقل از »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران نوش��ته اس��ت که »لوران فابیوس« 
وزی��ر خارجه فرانس��ه بخش اعظم جلس��ات دوجانبه 
ب��ا ایران در ژن��و را به بح��ث در مورد رن��و و تحریم 

خودروسازی گذرانده، نه اراک و مباحث هسته ای.
این در حالی است که در ساعات پایانی مذاکرات 
ژن��و، در حالی که تصور می ش��د توافق نهایی ش��ده، 
فابیوس ناگهان در برابر دوربین ها ظاهر ش��د و گفت 
مفاد این توافق در مورد تأسیس��ات آب سنگین اراک 
ضعیف اس��ت و پاریس به همین دلی��ل با امضای آن 
مخالف اس��ت. نهایت��ا بعد از چند س��اعت و با اعمال 
تغییرات��ی در مفاد توافق، آن س��ند نهایی و با عنوان 

»برنامه اقدام مشترک« اعالم شد.
 این دیپلمات باسابقه آمریکا در بخش های دیگری 
از این فصل که در گزارش های بعدی به آن ها اش��اره 
خواهد ش��د، به ارائه تصویری پیروز از طرف آمریکایی 
در مذاک��رات پرداخته و نهایت��ا تصمیم دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هس��ته ای را 

به ضرر واشنگتن توصیف می کند.  فارس 

گزارش 

هیچگونه مشکلی در حوزه ساخت انواع سانتریفیوژ نداریم
دستیار ویژه و مش��اور رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما هیچگونه 
مش��کلی در حوزه طراحی و س��اخت انواع س��انتریفیوژ نداری��م، گفت: هر نوع 

سانتریفیوژ را می توانیم صد در صد طراحی و بسازیم.
علی اصغر زارعان گفت: در چهار پنج سال اخیر از سال ۸۵ که صنعتی شدن 

فعالیتهای غنی سازی اعالم شد سیزده سال می گذرد. امروز سیزدهمین سالگرد 
فناوری هسته ای را جشن می گیریم. در ۲۰ فروردین سال ۹۶ تعداد ۴۴ دستاورد در 

سال ۹۷ تعداد ۸۳ دستاورد رونمایی شد و امسال هم ۱۱۴ دستاورد رونمایی می شود. 
وی عنوان کرد: ۵ دس��تاورد داخل س��الن اصلی رونمایی می شود و ۴ دستاورد به 
صورت ویدئو کنفرانس رونمایی می ش��ود ش��امل دو دس��تاورد در س��ایت نطنز )شهید 
احمدی روشن( که پروژه های بسیار ویژه ای است و یکی از آنها حتی در بعد بین المللی 

می تواند اثربخش باشد. یک پروژه ملی در فردو و یک پروژه در اصفهان.  فارس 

معادله
اظهارات رئیس جمهور آمریکا علیه ایران 
رئیس جمه��ور آمریکا در یک س��خنرانی با بیان این ادع��ا که ایرانی ها قصد 
کشتن اسرائیل را داش��ته اند گفت او کشورش را از توافق هسته ای برجام خارج 

کرده است.
دونالد ترامپ گفت: س��ال گذش��ته آمری��کا را از یک��ی از خطرناک ترین و 

یکجانبه تری��ن توافق ه��ای تاریخ، یعنی توافق هس��ته ای ایران خ��ارج کردم. آنها 
می خواستند اسرائیل را بکشند. می خواستند اسرائیل را نابود کنند.

رئیس جمه��ور آمری��کا تصریح کرد: ش��اید بتوانید برای معترضی ک��ه االن از اینجا 
خارجش کردند توضیح دهید امضا کردن توافق با کشوری که شعار مرگ بر اسرائیل سر 
می ده��د یعنی چه. ترامپ در بخش دیگری از این س��خنرانی فرایند تصمیم گیری خود 
درباره به رس��میت شناختن ادعای حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن اشغالی را هم 

تشریح کرد.  صداوسیما 

در حاشیه 
مقاومت پاسخ آمریکا و صهیونیست ها را در صحنه می دهد

س��فیر پیشین ایران در سوریه معتقد اس��ت که اقدام ترامپ در به رسمیت 
شناختن بلندی های جوالن تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی با هدف تقویت و 

پیروزی در انتخابات هم برای خودش و هم نتانیاهو است.
حس��ین شیخ االس��الم اظهار کرد: ترامپ و رژیم صهیونیستی از نظر عملی 

نمی توانن��د در م��ورد جوالن چنی��ن کاری را انج��ام دهند زیرا خ��الف قوانین 
بین المللی و  مصوبات و قطع نامه های شورای امنیت است.

این کارشناس مسائل منطقه همچنین خاطرنشان کرد:  مردم فلسطین و گروه های 
مقاوم��ت  همچنان در صحنه هس��تند، ملت س��وریه اج��ازه نخواهند داد ت��ا آمریکا و 
صهیونیس��ت ها حاکمیت داشته باش��ند، آن ها بدانند مقاومت زنده است و مردم منطقه 
این اقدامات را نمی پذیرند. وی افزود: علیرغم خواس��ت آمریکایی ها برای تغییر حکومت 

در سوریه، نتوانستند به هدف خود برسند.  ایسنا 

دیدگاه

ف
ال

گروه دیپلماسی  نشس��ت گروه هفت در حالی پرونـــــده
در بیان��ه ای پایانی مواضع ض��د ایرانی اتخاذ کرده 
اس��ت که بس��یاری از ناظران سیاس��ی معتقدند 
که این گ��روه با هدف ایران هراس��ی و تقال برای 
تضعی��ف جایگاه ای��ران در منطق��ه و البته حذف 
نقش آفرینی مثبت ته��ران از معادالت منطقه ای 
این مواض��ع را بیان نمودند؛ ضم��ن آنکه با ایجاد 
ایران هراس��ی مجدد تالش می کنند تا چالش های 
داخلی کشورهایشان را به نوعی نزد افکار عمومی 

جهان پنهان کنند.
نشس��ت گروه هف��ت با حض��ور وزای خارجه 
کش��ورهای آلمان، فرانس��ه، ایتالیا، ژاپ��ن، کانادا 
و مق��ام دوم وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا )جان 
س��ولیوان( و همچنین فدریکا موگرینی، مس��ئول 
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا در ش��هر دینارد 
واقع در س��نت مالو فرانسه برگزار شد که با انتشار 
بیانیه ای رس��می که وزیر خارجه فرانسه آن را در 
صفحه توییترش منتشر کرده همراه بود. مواضعی 
کامال ضد ایرانی که کامال با اهداف مغرضانه و تقال 

برای گسترش ایران هراسی مطرح شده است.
در مت��ن این بیانیه نس��بت ب��ه آن چه نقش 
بی ثبات کنن��ده ایران در منطقه، از جمله حمایت از 
سازمان های تروریستی و شبه نظامیان مسلح خوانده 
ش��ده، ابراز نگرانی شده  و از ایران خواسته شده که 
در زمین��ه کاهش تنش ها در یم��ن، متوقف کردن 
آن چه حمایت های نظامی، اقتصادی و سیاس��ی از 
برخی عامالن غیردولتی به خصوص درکشورهایی 
مانن��د لبنان و س��وریه خوانده ش��ده، پایبندی به 

قطعنامه های مربوطه در ش��ورای امنیت سازمان و 
جلوگیری از اشاعه مستقیم و غیرمستقیم  در زمینه 
فعالیت های بالستیک، پهپادها و توان موشکی خود 

به صورت فعال تری همکاری کند.
در این رابطه ادعاهایی واهی مطرح ش��ده که 
خود اعضای این گروه هم به درس��تی می دانند که 

حامیان تروریسم دقیقا چه کسانی هستند!
بای��د به اعضای این گروه گف��ت، ایران حامی 
تروریسم است یا سران س��عودی که دالرهایشان 
را س��ال ها ب��رای پ��رورش تروریس��م در عراق و 
سوریه خرج کردند؟ ایران حامی تروریسم است یا 
عربستانی که با حمایت های آمریکا و رژیم غاصب 
صهیونیس��تی چن سال است که بمب های فراوانی 

را بر سر مردم بی گناه یمن فرود می آورد؟ 

اگر تالش و حمایت های همه جانبه جمهوری 
اس��المی ایران نب��ود همچن��ان تروریس��ت های 
تکفیری-وهابی در سوریه وعراق جوالن می دانند، 
حاال مدعی این شدند که ایران حمامی تروریست 

خواهان امنیت منطقه شده اند؟ 
همی��ن کش��ورهای اروپایی که خودش��ان در 
پرورش داعش س��هم داشتند در خاک کشورشان 
و شهرهایش��ان از اقدام��ات تروریس��تی این گروه 
تروریس��تی در امان نبودند، هم��ه اینها از تقالیی 
واح��د ب��رای س��ناریوی جدی��د ایران هراس��ی و 
گسترش آن خبر می دهد که نویسنده این سناریو 
رژیم اس��تکباری جز آمریکا نیست؛ و مجریان آن 

کشورهای اروپایی هستند
همچنین در بند دیگ��ری از این بیانیه مطرح 

شده است که کش��ورهای گروه هفت همچنان بر 
موضع خود مبنی بر جلوگیری از راه های دستیابی 
ایران به تس��لیحات هس��ته ای و اطمینان حاصل 
ک��ردن از این که ایران به تعهدات بین المللی خود 
از جمل��ه ان پی تی و حراس��ت آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی به ویژه پروتکل الحاقی پایبند باش��د، 

به طور دائمی متعهد هستند.
این کشورها در ادامه بیانیه خود متذکر شدند 
که از نظارت سرس��ختانه آژانس بین الملی انرژی 
اتم��ی و تحقیق آن برای اطمینان حاصل کردن از 
پایبندی ایران به تعهدات حراستی ایران در ارتباط 
ب��ا ان پی تی و همچنین دیگ��ر تعهدات آن به طور 
جدی حمایت می کنند و از کش��ورهای س��ازمان 
مل��ل می خواهند تا به ص��ورت داوطلبانه با آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی برای تأمین منابع الزم در 
جهت اجرا کردن این نقش خطیر همکاری کنند.

ای��ن ادعا در حال��ی مطرح می ش��ود که طی 
چند روز گذش��ته مدی��ر کل آژانس بی��ن المللی 
اتمی ضمن تاکید مجدد ب��ر تعهد ایران به برجام 
و توافق هس��ته ای گفت: تکلیف پرونده  موسوم به 
جنبه های احتمالی نظامی برنامه هس��ته ای ایران 

قبال مشخص شده و این پرونده بسته شده است.
حاال ای��ن ادعاها برای باز کردن مجدد پرونده 
پی.ام.دی و به نوعی از زیر بار تعهداتی که هنوز در 

قبال برجام اجرا نشده مطرح شده است. 
کش��ورهای گ��روه هف��ت در ادام��ه اظهارات 
خ��ود درب��اره ای��ران در ای��ن بیانیه، درخواس��ت 
گ��زاف خود مبنی ب��ر کاهش فعالیت ه��ای ایران 
در زمینه موش��ک های بالس��تیک را تک��رار کرده 

و ضم��ن اب��راز "نگرانی زیاد" درب��اره فعالیت های 
ای��ران در زمینه موش��ک های بالس��تیک که ادعا 
می ش��ود با قطعنامه های س��ازمان ملل س��ازگار 
نب��وده و به افزایش تنش ه��ا و بی ثباتی در منطقه 
کم��ک می کند از ایران درخواس��ت کردند تا فوراً 
فعالیت ه��ای خ��ود را در رابط��ه با موش��ک های 
بالس��تیکی که ادعا می شود توان حمل جنگ افزار 
هس��ته ای دارند از جمله پرتاب موشکی با استفاده 

از فناوری بالستیک را متوقف کند.
این کش��ورها همچنین در بیانیه خود با طرح 
این ادعا ک��ه ایران با اقدام��ی غیرقانونی، فناوری 
موش��ک های بالس��تیک را به عامالن دولتی و غیر 
دولتی )در کش��ورهای دیگر( می دهد، خواستند تا 

این اقدام متوقف شود.
ای��ن ادعا نیز برای باز کردن پرونده موش��کی 
و کش��اندن ته��ران پای می��ز مذاکره پی��رو توان 
دفاعی-نظامی مطرح ش��ده اس��ت ک��ه گویا گروه 
هفت فراموش کرده اس��ت که تحت هیچ شرایطی 
توان دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران قابل 
مذاکره نیس��ت و این موضوع را بارها مقامات عالی 
رتبه کشورمان اعالم کرده اند و بهتر از پنبه هایی که 
ناخواسته در گوششان فرو رفته را بیرون آورند.  در 
همین رابطه و در واکنش به این بیانیه ضد ایرانی،  
بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
گفت: جمهوری اس��المی ایران بندهای این بیانیه 
را، که مبتنی بر اتهامات واهی و ناشی از برداشت و 
تفسیر نادرست از برنامه صلح آمیز هسته ای، نقش 
منطقه ای و برنامه موشکی ایران است، غیرسازنده 

و کامال یکسویه و یکجانبه ارزیابی کرده است.

اعضای گروه هفت در بیانیه ای مغرضانه مواضع ضد ایرانی اتخاذ کردند:

ایران هراسی برای پنهان کردن چالش های داخلی 


