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 اروپا تحریم های حقوق بشری
 علیه ایران را تمدید کرد

شورای اروپا تحریم های حقوق بشری علیه ایران 
را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

بنا بر اطالعیه ای که روی وبس��ایت ش��ورای اروپا 
منتشر ش��ده، این شورا 8 آوریل سال 2019 میالدی 
)19 فروردین ماه 1398( تحریم های مرتبط با حقوق 
بش��ر علیه ای��ران را تا تاریخ 13 آوریل س��ال 2020 

میالدی تمدید کرده است.
بر اساس متن این اطالعیه، »این تحریم ها شامل 

موارد زیر می شود:
ممنوعیت س��فر و ضبط دارای��ی 82 فرد ایرانی و 

یک نهاد ایرانی
منع صادرات تجهیزاتی که می تواند )بنا بر ادعای 
اروپا( برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد و 

یا تحهیزات نظارت بر ارتباطات از راه دور«
بنا بر این گزارش، این تحریم ها نخس��تین بار در 
سال 2011 میالدی علیه ایران وضع شده و از آن سال 
تا کنون هر ساله تمدید شده است. برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( در ماه جوالی سال 2015 میالدی 
میان ایران، اتحادیه اروپا و 6 کش��ور آمریکا، فرانسه، 
انگلی��س، روس��یه، چین و آلمان به تصویب رس��ید و 

چند ماه بعد رسما اجرایی شد.  فارس

آسوشیتدپرس:پنتاگون، نگران است
مقام ه��ای آمریکایی اعالم کردند که واش��نگتن 
بیش از یک دهه در اندیش��ه »تروریس��تی« خواندن 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی اس��ت اما پنتاگون و 
س��ازمان های اطالعاتی نگران تبعات این موضوع برای 

پرسنل آمریکایی هستند.
خبرگ��زاری »آسوش��یتدپرس« گزارش��ی درباره 
اقدام احتمالی ضد ایرانی واش��نگتن برای افزودن نام 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی به لیست »سازمان 
تروریس��تی خارجی« خبر داده که آمریکایی ها از یک 

دهه قبل در حال بررسی این اقدام بوده اند.
در گزارش این خبرگزاری آمریکایی آمده اس��ت: 
»دولت )دونالد( ترامپ در یک اقدام بی س��ابقه برای 
تشدید فشار بر تهران، در نظر دارد که سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی ایران را یک "س��ازمان تروریس��تی 

خارجی" بشناسد«.
از نظر این رس��انه آمریکای��ی، »انتظار می رود که 
چنین اقدامی، انزوای ایران را بیشتر کند اما می تواند 
تاثیرات گس��ترده ای هم بر پرس��نل آمریکا و سیاست 

این کشور در خاورمیانه و جاهای دیگر بگذارد«.
آسوشیتدپرس درباره اقدام احتمالی دولت آمریکا 
علیه سپاه پاسداران می نویس��د: »دولت ترامپ ماه ها 
اس��ت که لفاظی علیه ایران را تش��دید کرده اما هیچ 
ی��ک از دولت های قبل��ی آمریکا ش��ناختن یک نهاد 
دولتی خارجی به عنوان سازمان تروریستی را صورت 
نداده بود. البته قبال بخش هایی از سپاه به ویژه نیروی 

قدس مورد هدف قرار گرفته بودند«.
دو مقام دولت و یک منبع وابسته به کنگره آمریکا 
به شرط عدم افشای هویت شان با آسوشیتدپرس درباره 

اقدام ضد ایرانی تازه دولت ترامپ صحبت کردند.
بن��ا بر گفته ای��ن مناب��ع مطلع، با اق��دام دولت 
آمریکا در شناختن سپاه پاسداران به عنوان »سازمان 
تروریس��تی خارجی« اقداماتی از قبیل اعمال تحریم، 
توقیف دارایی ها و ممنوع کردن مراودات آمریکایی ها 

با سپاه و طرف های وابسته به آن انجام خواهد شد.
آسوش��یتدپرس معتق��د اس��ت: »اگرچه س��پاه 
پاس��داران کنترل و نفوذ گس��ترده ای بر اقتصاد ایران 
دارد، ای��ن اقدام��ات آمریکا ش��اید تاثی��ر محدودی 
داشته باشد. البته شناختن )س��پاه به عنوان سازمان 
تروریس��تی( می توان��د به طرزی فزاین��ده ای اقدامات 
دیپلماتیک و نظامی آمری��کا را پیچیده کند، به ویژه 
در عراق که ش��به نظامیان ش��یعه و احزاب سیاس��ی 
عراقی پیوندهای نزدیکی با سپاه دارند و در لبنان هم 
س��پاه پیوندهای نزدیکی با حزب اهلل دارد که بخش��ی 
از حکومت لبنان را تش��کیل می ده��د. اگر معافیت و 
اس��تثناهایی درباره شناسایی )سپاه به عنوان سازمان 
تروریستی( وجود نداش��ته باشد، ممکن است ارتباط 
و تعام��الت نظامی��ان و دیپلمات ه��ای آمریکای��ی  با 

مقام های عراقی و لبنانی منع شود«.
در گزارش آمده اس��ت: »پنتاگون و سازمان های 
اطالعاتی آمریکا درباره اثرات چنین اقدامی به ویژه در 
زمینه ممنوعیت م��راودات )آمریکایی ها( با مقام های 
خارجی که ممکن اس��ت با اعضای س��پاه پاس��داران 
دیدار کرده باش��ند، ابراز نگران��ی کرده اند. تاحدودی 
همی��ن نگرانی ها بوده که دولت ه��ای قبلی آمریکا را 
از اتخ��اذ چنین اقدامی منصرف کرده بود، اقدامی که 

بیش از یک دهه در حال بررسی بوده است«.
ی��ک مقام آمریکایی به آسوش��یتدپرس خبر داد، 
فرماندهان ارتش آمریکا نگران هس��تند که شناسایی 
سپاه پاس��داران به عنوان س��ازمانی تروریستی سبب 
تحری��ک ایران ب��رای تالفی ک��ردن علی��ه نیروهای 
آمریکای��ی در منطقه ش��ود. وزارت خارجه آمریکا در 
حال حاضر، 60 گروه از قبیل القاعده، داعش، حزب اهلل 
و تعدادی از گروه های فلسطینی را به عنوان »سازمان 
تروریس��تی خارجی« شناسایی کرده اما هیچ کدام از 

آنها بخشی از ارتش یک کشور مستقل نیستند.

اخبار

دستگاه دیپلماسی فرصت بازار کشورهای همسایه را از بین برد
دبی��رکل جمعیت ایثارگران گفت: برخی از فرصت های ایجاد ش��ده در بازار 
کش��ورهای همس��ایه برای ایران به دلیل ضعف دیپلماسی وزارت خارجه از بین 

رفت.
ج��واد عام��ری در مورد نقش وزارت خارجه در تحقق ش��عار »رونق تولید« 

گفت: وزارت خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی اقدامی را انجام نمی دهد.
وی با اش��اره به فعالیت س��فرای س��ایر کش��ورها در زمینه دیپلماسی اقتصادی 

گفت: این س��فرا مانند نماینده اتاق بازرگانی عمل می کنند و محصوالت تولیدکنندگان 
کشورشان را در کشور محل مأموریت خود بازاریابی می کنند ولی متأسفانه این اقدام در 
نمایندگی ایران صورت نمی گیرد. به عنوان مثال وقتی یکی از هواپیماهای روسیه توسط 
ترکیه منهدم شد، مسکو تمایل داشت محصوالت کشاورزی خود را از ایران دریافت کند 

ولی آنقدر حمایت دولت ضعیف بود که نتوانست از این فرصت استفاده کند.  مهر

نظرگاه
ایران باید با آمریکا آشتی کند

مس��ئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در یادداش��تی نوشته ایران باید 
با آمریکا آشتی کند.

»برایان هوک در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز خواستار کنار گذاشتن 
سیاست هایی شده که به جدایی واشنگتن و تهران منجر شده و نوشته که ایران 

بایستی با آمریکا آشتی کند.
علیرغم حضور میلیونی مردم در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ایران، هوک در یادداشتش با عنوان »ایران باید با آمریکا آشتی کند« ادعا کرده که این 
جشن، اشتیاقی در میان مردم عادی ایران ایجاد نکرده است. 

هوک که دولت کشورش در مقاطع مختلف تاریخ از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به 
ملت ایران فروگذار نکرده تالش کرده عامل اختالفات میان دو کشور را به سیاست های 

تهران بعد از پیروزی انقالب نسبت دهد.  تسنیم

دیدگاه
تشکر ظریف از کمک های کویت

وزی��ر امور خارجه ایران در تماس��ی تلفنی با همتای کویتی ضمن گفت وگو 
درباره مناس��بات دوجانبه، از کمک های دولت و ملت این کش��ور در پی س��یل 

اخیر قدردانی کرد.
خبرگزاری رسمی کویت )کونا( از تماس تلفنی محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران با »شیخ صباح الخالد الحمد الصباح« وزیر خارجه 

کویت در روز یکشنبه خبر داد.
ظریف در این تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و موضوعات مورد نگرانی دو طرف 
گفت وگ��و کرده و همچنی��ن از دولت و ملت کویت برای حمایت از ایران به خصوص در 
مواجهه با س��یل اخیر قدردانی کرده است. سفارت کویت همچنین در بیانیه خود گفته 
ب��ود: جمعیت هالل احمر کویت متعهد به تحوی��ل کاالهای زیر به هالل احمر ایران به 

عنوان اولین مرحله از کمک ها شد.  فارس

در حاشیه

یک نشریه آمریکایی مطرح کرد
یکا در کمک رسانی   فرصت از دست رفته آمر

به سیل زدگان ایران
یک نشریه آمریکایی ضمن اشاره به خسارات محنت بار  رس�انه وقوع حادثه سیل در تعدادی از استان های ایران، مطرح جنگ 
ک��رد ک��ه رویگردانی دولت آمری��کا از انج��ام برخی اقدامات راه گش��ا برای 
کمک رس��انی به مردم ایران در واقع نش��انه عدم تمای��ل آمریکا برای کمک 

انسان دوستانه به مردم ایران به هنگام وقوع چنین حادثه ای است.
مجل��ه آمریک��ن کانزروتی��و با اش��اره به بخش��ی از گ��زارش رویترز از 
حادث��ه س��یل در ایران مبنی بر اینک��ه هالل احمر ایران خب��ر داده بود که 
تحریم ه��ای آمریکا مان��ع از دریافت کمک های مالی از کش��ورهای خارجی 
برای کمک رس��انی به قربانیان سیلی که موجب کش��ته شدن ۷0 نفر و زیر 
آب رفتن 1900 خانوار ش��ده است، می نویسد: سیل در ایران به مدت بیش 
از دو هفته است که جریان دارد و بنابراین زمان کافی در اختیار آمریکا بوده 
اس��ت تا معافیت های الزم )از تحریم هایی ک��ه مانع دریافت کمک های مالی 

انسان دوستانه هستند( را صادر کند.
این مجله در ادامه می نویسد: واضح است که دولت ترامپ کاری برای کمک 
رس��انی واقعی به مردم ایران در چنین پیش��امد مربوط به امور حقوق بش��ری 
نخواهد کرد. کوتاهی در کمک به ایرانیان در حالی که با یک فاجعه س��یل بی 
سابقه درگیر هستند یک نمود کامل سیاست دولت آمریکا در برابر ایران است.

آمریکن کانزروتیو این سیاست آمریکا را این گونه تشریح می کند: آن ها 
در حالی که وانمود می کنند نگران رنج بردن مردم )ایران( هستند و حکومت 
آن را برای همه چیز مقصر می دانند، هر کاری از دستش��ان بر می آید انجام 
می دهند تا ش��رایط س��خت را بدت��ر کنند. مردم ایران در حال غرق ش��دن 
هس��تند و حکومت )آمریکا( هیچ کاری برای کمک کردن انجام نمی دهد و 
در عوض ش��رایط را برایشان سخت تر می کند. آمریکا این سیاست را از سال 
گذش��ته در پیش گرفته است اما مس��دود کردن تامین مالی امداد و نجات، 

بیش از هر چیز دیگری آن را نمایان می سازد.
این مجله س��پس با اش��اره به دیگر جوانب خس��ارت های به بار آمده در 
اثر وقوع سیل در ایران نوشت: آمریکا می تواند و باید در چنین موقعیت های 

اضطراری کمک رسانی کند..  ایسنا

یک روزنامه لبنانی:
 عراق با همپیمانی با ایران می تواند 

به سرکشی اسرائیل پایان بدهد
روزنام��ه لبنانی البناء نوش��ت،  رس�انه تحرکات دیپلماتیک عراق نشانه ب�ازي 
توانای��ی عراق برای رهبری یک نظ��ام عربی قادر به 
توقف سرکش��ی رژیم صهیونیس��تی در منطقه طی 

همپیمانی با ایران است.
عراق با همپیمانی با ایران می تواند به سرکش��ی 

اسرائیل پایان بدهد
به گ��زارش گروه بین المل��ل خبرگزاری فارس، 
روزنامه لبنانی »البناء« در یادداش��تی به قلم »وفیق 
ابراهیم« با عنوان »آیا عراق می تواند در کشمکش های 
منطقه نقش میانجی داشته باشد«، به تفسیر برنامه 

دیدارهای بغداد طی مدت اخیر پرداخت.
در ابت��دای این یادداش��ت آمده اس��ت: عراق در 
مقطع اخیر شاهد ترافیک دیپلماتیک مقامات بلندپایه 
خارجی یا سفر مقامات آن به خارج کشور است. هنوز 
رئیس جمهور عراق کشورش را ترک نکرده که بغداد 
میزبان هیأت هایی از کشورهای همسایه است و به نظر 
می رسد که این کشور بر س��ر انعقاد بیشترین میزان 

ممکن توافقنامه های مختلف رقابت می کند.
این روزنامه لبنانی با طرح دو س��وال وارد موضوع 
ش��ده و پرس��ید: دلیل به راه افتادن قطار منطقه ای و 
بین المللی به س��مت بین النهرین )ع��راق( آن هم در 
زمان کنونی، چیست و آمریکایی که ده پایگاه نظامی 
بسیار پیشرفته و صدها مستشار در اختیار دارد که از 
طریق آنها بر نقش سیاسی عراق تسلط دارد و می تواند 
هر گونه تصمیم داخلی عراق را که با آن موافق نیست 

ناکام گذارد، در مقطع کنونی چه نقشی دارد؟
البن��اء در ادام��ه نوش��ت: ام��ارات و اردن چند 

وق��ت پیش هیأت هایی مهم را تح��ت عنوان تقویت 
مناس��بات و توافقات به عراق فرستادند. اردنی ها در 
بغداد مس��تقیما به چیزی که نداشتند یعنی جبران 
کسری اقتصاد خود رسیدند و این عالوه بر عالقه آنها 
به کس��ب حمایت از ثبات عراق اس��ت چرا که عراق 
کشور همسایه اردن  و بزرگ ترین کشور در سرزمین 
ش��ام و جزیره العرب اس��ت که ثروت های فراوانی از 

نفت و آب و گاز دارد.
این روزنام��ه افزود: اما اهداف ام��ارات بر روابط 
ژئوسیاس��ی متمرکز ش��ده چون کش��اندن بغداد به 
محور آمریکایی، امری کامال ضد ایرانی است. اگرچه 
ای��ن امر به دلی��ل وضعیت داخلی ع��راق غیرممکن 
اس��ت، بنابراین بغداد به بازار بزرگ��ی برای عرضه و 
تقاضای منطقه و جهان تبدیل ش��ده است از همین 
رو هیأت های ایرانی، ترکیه ای و سعودی یکی پس از 
دیگری عازم بغداد می ش��وند آن هم در برابر چش��م 
آمریکای اش��غالگر که دس��تاورد سفر مسافران عراق 
را ب��ه دقت زیر نظر می گیرد و تنها خواهان همکاری 
بغ��داد با ریاض اس��ت، چون این رابط��ه را با اهداف 

آمریکا کامال منطبق می داند.
البن��اء در ادامه نوش��ت: ایرانی ه��ا در عراق چه 
می خواهند در حالی که سفر وزیر خارجه ایران چالشی 
برای اش��غالگران آمریکایی در عراق بوده است و سفر 
روحان��ی، رئیس جمهور ایران به بغداد و دیدار وی با 
روسای قوای سه گانه عراق و گشت وگذار وی از شمال 
تا جنوب عراق به شکلی که گویی در منزل خودش به 
سر می برد یک پیام واضح برای آمریکایی هایی داشت 
که ای��ران را محاصره کردند تا به آنه��ا بفهمانند که 
مرزهای ایران و عراق با نزدیکی سیاس��ی و راهبردی 
دو کش��ور در ابع��اد اجتماعی، اقتص��ادی و تاریخی 

مرتبط است و قابل بسته شدن نیست.
به نوش��ته البناء، س��فر روحانی به عراق، آمریکا 

را نگ��ران کرد و به زیاده خواهی های منطقه ای ترکیه 
نیز آس��یب زد؛ به گونه ای ک��ه رئیس جمهور ترکیه 
نتوانس��ت زیاد صبر کند و طبق معمول، رسانه های 
ترکیه ادعا کردند ترکیه نمی تواند سدهای آب عراق 
را از رودهای دجله و فرات پر کند چون کش��اورزان 

ترکیه به آب این دو رود نیازمندند.
این روزنامه افزود: ای��ن اقدام در واقع دعوت به 
تساهل سیاس��ی با آنکاراست اما بارش  های سنگین 
ظرف یک ماه اخیر تاکنون موجب پر شدن سدهای 
آب عراق تا حد س��رریز ش��دن آنها کرده و این برای 
یک س��ال دیگر عراق کافی اس��ت تا ع��الوه بر عدم 
پاس��خ به باج خواهی ترکیه به بغ��داد اجازه بدهد از 
اردوغ��ان بخواهد از اراضی ش��مال عراق که به بهانه 

خطر ُکردها اشغال کرده است بیرون برود.
این روزنامه افزود: گواهش این است که نخست 
وزیر عراق از اردوغان پرس��ید چگون��ه ترکیه نگران 
ُکردهاست در حالی که اجازه می دهد نفت کردستان 
ع��راق با خطوط لول��ه به بندر جبهان ترکیه برس��د 
ب��دون اینکه نگران��ی از پ��روژه جدایی طلبی ادعایی 

ُکردها داشته باشد.
این روزنام��ه افزود: عراق همچنین می تواند نقش 
میانجی برای رفع تنش میان عربستان و ایران ایفا کند 
آن هم بر اس��اس اینکه ریاض را از حرکت در مس��یر 
زی��اده خواهی آمریکا متوقف کند؛ عراق آزاده و موفق، 
طوائف مختلف خود را به هم پیوند می دهد و بی تردید 
می تواند رهبری منطقه جزیره العرب تا یمن را بر عهده 
بگیرد آن هم با هماهنگی سوریه؛ موضوعی که می تواند 
یک نظام عربی قوی برای توقف اشغالگری و سرکشی 
اسرائیل و انحطاط عربی طی همپیمانی با ایران تشکیل 
بدهد، چیزی که کامال به نفع خاورمیانه ای اس��ت که 
می خواهد از زیر س��لطه عمو س��ام )نماد شخصیتی 

ایاالت متحده( خارج شود.  فارس

تحلیل ش�ما درباره بیانیه ضدایرانی گروه هفت 
چیست و آیا اروپایی ها برجام را به طور آشکارا 

نقض کردند؟
همانطور که قبال گفتی��م توافقنامه برجام صرفا 
هس��ته ای بوده که بین ای��ران و 1+5 مورد توافق قرار 
گرف��ت و وارد فرآیند اجرایی ش��د و متعاقبا 1+5 نیز 
تعهداتی داش��ت که متعهد به انج��ام آن بودند، ولی 
همانطور که مشاهده کردیم آمریکا و همچنین اروپایی ها 

زیر تعهدات خود زده و برجام را نقض کردند.
در نشس��ت گروه هفت دیدیم ک��ه اروپایی ها 
آش��کارا برج��ام را نقض کرده و درخواس��ت گزاف 
خود مبنی بر کاهش فعالیت ه��ای ایران در زمینه 
موشک های بالس��تیک را تکرار کرده و ادعا کردند 
که ایران با این اقدامات به بی ثابتی در منطقه کمک 
می کند، همچنین وزیر خارجه آلمان ادعا کرده است 
که ما همچنان بر این باوریم که نیازمند چارچوبی 
هستیم که تضمین کند ایران اورانیوم تولید نخواهد 
کرد که این اظهارات ضد ایرانی نقض آشکار برجام 
اس��ت؛ چراکه در برجام موضوع غنی س��ازی مورد 
تاکید قرار گرفته و بند کلیدی به حساب می آید که 
ایران می تواند به غنی سازی خود ادامه دهد، اما این 
اظهارات نشان می دهد که اروپایی ها با این اقدامات 

به دنبال نقض برجام هستند.
اروپایی ه��ا با چنین اظهارات��ی به دنبال ایران 
هراس��ی در عرصه بین المللی هس��تند تا بر روی 

اقدامات خود سرپوش بگذارند.
آیا باالخره کانال مالی اروپا با ایران نتیجه بخش 

خواهد بود؟
کان��ال مالی اروپا با ای��ران را ما از همان ابتدا 
باره��ا اعالم کردیم که اجرایی ش��دنی نیس��ت و 
موضوع��ی فریبکارانه از س��مت غربی ها به ش��مار 
می رود که چرا که دارای اش��کاالت زیادی اس��ت 
و اروپایی ه��ا هیچ وقت نمی توانن��د آمریکا را کنار 
بگذارن��د، دول��ت باید از همان ابتدا این ش��ناخت 
را در محی��ط بین المللی پی��دا می کرد که نباید به 
اروپایی ها هم اعتماد کرده و مس��یر اعتمادسازی 
را ش��تابزده طی می ک��رد و در مقابل تضمین های 
محکم��ی در دفاع از حقوق کش��ور می گرفت که 

امروز با این برجام نافرجام روبرو نشود. 
کان��ال مال��ی با اروپ��ا هم نتیج��ه ای نخواهد 
داش��ت؛ چراکه تاکنون هیچ اقدام و حس��ن نیتی 
از س��وی غربی ها در این م��ورد ندیده ایم. به نظر 

بنده دولت باید درس های گران قیمتی از اعتماد به 
غرب بگیرد و به داخل متکی باش��د تا دیگر شاهد 

چنین ضربه هایی به کشور نباشیم.
جمهوری اسالمی ایران باید چه اقدام جدی در 

مقابل این گزاف گویی های غربی ها انجام دهد؟
بنده معتقد هستم که جمهوری اسالمی ایران 
باید مس��یر اصل��ی خودش را طی کن��د و از 4+1 
مطالبه گری جدی داش��ته باش��د، اما این اقدامات 
را ب��دون توق��ف برنامه های خود انج��ام دهد. این 
موضوع همانند چک برگش��ته خورده می ماند که 
بای��د همچنان موضوع مطالبه گری وجود داش��ته 

باشد، اما مسیر کار خود را طی کنیم.
نبای��د اجازه دهیم تا ایران هراس��ی دوباره در 
عرصه بین المللی ش��کل بگی��رد و باید مظلومیت 
خود را در جهان پررنگ ت��ر کنیم؛ چراکه غربی ها 
می خواهند با ایران هراس��ی، اجماع ضد ایرانی را 
در جهان شکل دهند و خود را حق بدانند، خروج 
ما از برجام نیز در حال حاضر به صالح هم نیست؛ 
زیرا دوب��اره اجماع بین المللی علیه ایران ش��کل 

گرفته و ما را مقصر اعالم می کنند.
رهبرکره شمالی از برجام درس گرفت و مانع 
از این ش��د که ترامپ س��رش را کاله بگذارد، لذا 

برج��ام درس بزرگی برای جامع��ه بین المللی بود 
انتظار می رود تا مس��وولین ما هم باید از برجامی 
که به فرجام رس��ید درس بگیرند و تفکر انقالبی و 
ملی را جایگزین تفکر غربی کنند تا هزینه جدیدی 
به کش��ور اضافه نشود، بلکه  این هزینه های جدید 

را به غربی ها تحمیل کنند.
دولت و وزارت خارج��ه باید از تمام حوز ه های 
هس��ته ای،  مطالب��ات  و  کن��د  صیان��ت  کش��ور 
موقعیات ه��ای منطقه ای و انقالبی، قدرت دفاعی را 
با توجه به ش��رایط حاضر افزایش دهد و غربی هارا 
با اقدامات خود وادار به تمکین از قدرت هس��ته ای 

کش��ور کنند. ب��ه عقی��ده بس��یاری از تحلیگران، 
اروپایی ه��ا و آمریکایی ه��ا با ای��ن اقدامات خود در 
حال فروپاشی هستند و این ایران است که به زودی 
شاهد فروپاشی آنها خواهد بود. باید تمام توان خود 
را برای ارتقای کش��ور به کار بس��ت و نباید ذره ای 
ب��ه اروپایی ها و آمریکایی ها اعتم��اد کرد و اینگونه 

اظهارات آنها ماهیت اصلی غرب را نشان می دهد.
دولت و وزارت خارجه باید چه اقداماتی در مود 
ممانعت آمری�کا از ورود کمک ه�ای بین المللی 

بشردوستانه به سیل زدگان داشته باشند.
ابت��دا باید بگویم که ای��ن کمک های مالی که 
کش��ورهای غربی به س��یل زدگان داشته اند بیشتر 
نماد س��مبلیک دارد، چراکه همانطور که س��ازمان 
ه��الل احمر اعالم کرد هیچ کمکی مالی از س��وی 
کشورهای غربی به ایران نشده و همه اینها سمبلیک 
است، البته این نکته را باید یادآور شد که ملت ایران 
بی نیاز بوده و احتیاجی به کمک غربی ها ندارد، اما 
این اقدامات آمریکایی ها نش��انگر این است که آنها 
حتی تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشته و پایبند 
به اخالق انسانی هم نیستند لذا وزارت خارجه باید 

در مجامع بین المللی علیه آمریکا اقدام کند.
وزارت امورخارج��ه باید نس��بت ب��ه غربی ها 
تغیی��ر رویکرد بده��د و نباید امی��دی به غربی ها 
داشته باشد، همانطور که گفتیم باید تفکر انقالبی 
را جایگزی��ن تفکر غربی کنند. ل��ذا انتظار می رود 
که در مورد این اقدام آمریکا واکنش جدی نش��ان 
دهند و س��کوت اختیار نکنند. معقتد هس��تم که 
تفکر لیبرالی امروز شکش��ت خورده است و شاهد 

این موضوع در فرانسه نیز هستیم.
متاس��فانه 5س��ال در کش��ور فرصت سوزی 
ش��د و تمام زمان ه��ای خوب از دس��ت رفت که 
یکی از فرصت س��وزی ها در س��یل اخیر نیز قابل 
مشاهده اس��ت. آقایان پیش بینی کرده بودند که 
خشکسالی ش��دیدی رخ خواهد داد و طرح توقف 
کاش��ت محصوالت کشاورزی را داده بودند که این 
موضوعات��ی که االن ش��اهد آن هس��تیم به دلیل 

غفلت هایی است که صورت گرفت.
 این فاجعه اخیری که پیش آمد درست است 
که منجر به بی خانمان ش��دن هموطنانمان شد، 
اما درس هایی را به دولتمردان آموخت تا از منابع 
ملی صیانت کنند و به جای امید به غربی ها به فکر 

منافع کشور باشند.

ظهره وند: 

تفکر انقالبی جایگزین تفکر غربی شود

سیاست  کارشناس  یک  گ���و خارجی با بیان اینکه جی۷ گفت و
اروپایی ها  و  است  ایران هراسی  دنبال  به 
و  دولت  می گوید:  کردند،  نقض  را  برجام 
کشور  حوز ه های  تمام  از  باید  وزارتخارجه 
صیانت کند و مطالبات هسته ای، موقعیات های 
توجه  با  را  دفاعی  قدرت  انقالبی،  و  منطقه ای 
به شرایط حاضر افزایش دهد و غربی ها را با 
قدرت  از  تمکین  به  وادار  خود  اقدامات 

هسته ای کشور کنند.
وزای  حضور  با  هفت  جی  گروه  نشست 
خارجه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، 
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  مقام دوم  و  کانادا 
موگرینی،  فدریکا  همچنین  و  سولیوان(  )جان 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر 
دینارد واقع در سنت مالو فرانسه برگزار شد 
خارجه  وزیر  که  رسمی  بیانیه ای  انتشار  با  که 
منتشر  توییترش  صفحه  در  را  آن  فرانسه 

کرده همراه بود.
آلمان  وزیرخارجه  ماس،  هایکو  همچنین 
در  ایران  موشک  های  موضوع  که  کرد  اعالم 
هفت  گروه  شنبه  روز  نشست  کار  دستور 
امورخارجه  وزارت  داشت.  قرار  فرانسه  در 
آلمان با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در 

توییتر به نقل از هایکو ماس، وزیر امورخارجه 
که  باوریم  این  بر  همچنان  »ما  نوشت:  آلمان 
کند  تضمین  که  هستیم  چارچوبی  نیازمند 

ایران اورانیوم تولید نخواهد کرد.
بیانیه پایانی گروه هفت مواضع ضدایرانی 
گرفت؛  شکل  هراسی  ایران  هدف  با  که  بود 

نقش  چه  آن  به  نسبت  بیانیه  این  متن  در 
نگرانی  ابراز  منطقه،  در  ایران  بی ثبات کننده 
زمینه  در  که  شده  خواسته  ایران  از  و  شده 
کردن  متوقف  یمن،  در  تنش ها  کاهش 
در  سیاسی  و  اقتصادی  نظامی،  حمایت های 
به  پایبندی  و سوریه،  لبنان  مانند  کشورهایی 
قطعنامه های مربوطه در شورای امنیت سازمان 
و جلوگیری از اشاعه مستقیم و غیرمستقیم در 
توان  و  پهپادها  بالستیک،  فعالیت های  زمینه 
موشکی خود به صورت فعال تری همکاری کند. 
که چندی  مطرح می شود  حالی  در  ادعا  این 
پیش، مدیر کل آژانس بین المللی اتمی ضمن 
توافق  و  برجام  به  ایران  تعهد  بر  مجدد  تاکید 
هسته ای گفت: تکلیف پرونده  موسوم به جنبه های 
احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران قبال مشخص 

شده و این پرونده بسته شده است. 
به عقیده صاحبنظران، بیانیه گروه هفت، 
با هدف ایران هراسی و تضعیف جایگاه ایران 
در منطقه صورت گرفته است که نقض آشکار 
ایران  و  باشد  می  اروپایی ها  سوی  از  برجام 

باید در خصوص تدابیر الزم را اتخاذ نماید.
در همین زمینه، ابوالفضل ظهره وند یکی 
به  کارشناسان سیاست خارجی و هسته ای  از 

پرسش های سایت خبری الف پاسخ داد.

نمای نزدیک

»ویلیام برنز« عضو ارش��د تیم  ت یپلم���ا س��ابق د دولت  مذاکره کنن��ده 
آمریکا با ایران، در کتابی که به تازگی منتشر کرده، 
ب��ه توصیف عملکرد طرف ایران��ی از جمله جلیلی، 

ظریف، عراقچی و تخت روانچی پرداخته است.
»ویلیام برنز« دیپلمات کهنه کار و عضو ارشد 
تی��م مذاکره کننده دولت س��ابق آمری��کا با ایران، 
اخیرا با انتشار کتابی به شرح تجربیات دیپلماتیک 
خ��ود، از جمله س��یر مذاکرات هس��ته ای با ایران 

پرداخته است.
او در ای��ن کتاب که ماه گذش��ته تحت عنوان 
»کانال پش��ت پرده؛ تاریخچه دیپلماس��ی آمریکا 
و اس��تداللی برای احیای آن« منتش��ر ش��د، یک 
فص��ل را ب��ه گفت وگوهایی ک��ه دول��ت »باراک 
اوباما« رئیس جمهور س��ابق آمریکا با ایران داشت 

اختص��اص داده و جزئیات��ی کمتر شنیده ش��ده از 
روند شکل گیری گفت وگوها در عمان و پس از آن 

توافق موقت هسته ای را عنوان کرده است.
در بخش��ی از فصل مرتبط با ایران، برنز اولین 
جلسه گفت وگوی دو جانبه اش با »سعید جلیلی« 
دبی��ر وقت ش��ورای عالی امنیت مل��ی جمهوری 
اسالمی در س��ال 2009 میالدی را توصیف کرده 
اس��ت. او هرچند مانن��د دیگ��ر مذاکره کنندگان 
آمریکای��ی ب��ه گالیه از ش��یوه مذاکرات��ی جلیلی 
پرداخت��ه و او را به وقت کش��ی در مذاکرات متهم 

کرده، اما در عین حال، وی را »یک باورمند واقعی 
به انقالب اسالمی« توصیف کرده است.

ای��ن دیپلمات کهنه کار آمریکایی با بیان اینکه 
جلیل��ی »عمیقا به این تعامل ظنین بود«، نوش��ته 
است: »او یک باورمند واقعی به انقالب اسالمی بود 
و به واس��طه تجاربی تلخ به این باور رسیده بود. او 
که در دهه 1980 در نبرد با عراقی ها زخمی ش��ده 
بود، بخش��ی از پای راس��تش را از دست داده بود و 
در راه رفتن با مش��کالتی مشهود مواجه بود. مانند 
بسیاری از هم نسالنش، او در سنگرها این راه دشوار 

را آموخت��ه بود که ای��ران نباید به هیچ کس اعتماد 
کند و تنها می تواند بر خودش متکی باشد.«

ب��ه گفت��ه برن��ز، در مذاکره ب��ا جلیلی، طرح 
مبادله اورانیوم با غنای پایین با صفحات س��وخت 
ب��رای رآکتور تحقیقاتی تهران را مطرح کرده و به 
نظر هم می رس��یده که ممکن است چنین توافقی 
حاصل ش��ود، اما نهایتا این تواف��ق به دلیل آنچه 
برنز »رقابت های سیاسی داخلی« در ایران خوانده، 

بی نتیجه مانده است.
در  آمری��کا  س��ابق  دول��ت  مذاکره کنن��ده 
بخ��ش دیگ��ری از کتاب نظ��رش در م��ورد دیگر 
مذاکره کنندگان ایرانی از جمله »عباس عراقچی« و 
»مجید تخت روانچی« را هم مطرح کرده و با بیان 
اینکه میان طرفین »احترام دیپلماتیک« و نه اعتماد 
حاکم بود، نوش��ته اس��ت که »آن ها دیپلمات هایی 

حرفه ای و نه ایدئولوگ بودند، اما به همان میزان به 
ایران متعهد، به همان میزان به انقالب خود مفتخر 
و به همان میزان مصمم بودند که می توانند موضع 
دیپلماتیک خود را حفظ کنن��د.« او »محمدجواد 
ظریف« وزی��ر امور خارجه ایران را هم »دیپلماتی 
توانمن��د« خوانده و تیم تحت رهبری او را »خالق 

در حل مشکل« توصیف کرده است.
ب��ا این وج��ود، برن��ز نهایتا حاص��ل کار تیم 
آمریکای��ی را توافق��ی در راس��تای مناف��ع ایاالت 
متح��ده توصیف کرده و نوش��ته اس��ت که خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای اقدامی اشتباه بود. وی 
در عی��ن حال نوش��ته ش��اید اگر دوب��اره فرصت 
مذاکره داش��ت، برای گرفتن امتیازات بیش��تر از 
جمله طوالنی تر کردن محدودیت های هس��ته ای، 

بیشتر تالش می کرد.  فارس
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