درحاشیه

دیدگاه

پاسخ دیپلمات ایرانی به مقاله نیویورک تایمز

سخنگو و رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش
به مقاله نیویورک تایمز عنوان کرد :سپاه پاسداران مهمترین نقش را در دفاع از
کشور در برابر تروریسم و تهدیدات خارجی ایفا میکند.
در این نامه که به امضای علیرضا میریوسفی رایزن و رئیس بخش رسانهای
نمایندگی ایران در سازمان ملل رسیده است ،ضمن رد اتهامات نادرست به سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی آمده است :س��پاه پاس��داران ،به عنوان یکی از نهادهای
نظامی اصلی ایران ،مهمترین نقش را در دفاع از کش��ور در برابر تروریس��م و تهدیدات
خارجی ایفا میکند.
در این نامه ضمن استقبال از نتیجه گیری شورای سردبیری نیویورک تایمز مبنی بر بی
اثر بودن سیاس��تهای تحریمی دولت کنونی آمریکا برای فشار به عموم مردم ایران ،تاکید
شده است که این فشارها هیچ تغییری در سیاستهای ایران ایجاد نخواهد کرد .فارس

معادله

استفاده از تحریم نقض آشکار حقوق بشر است

گزارشگر ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد تأکید کرد تحریمهای
آمریکا علیه ونزوئال ،ایران و کوبا نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
ادریس جزایری طی یادداشتی که در پایگاه اطالعرسانی شورای حقوق بشر
س��ازمان ملل متحد منتشر شده اس��ت ،تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران،
ونزوئال و کوبا را محکوم کرد.
ادری��س جزایری با ابراز نگرانی از اثرات مخرب تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه
ایران ،ونزوئال و کوبا خاطرنشان کرد استفاده از تحریمهای اقتصادی در راستای دستیابی
به اهداف سیاس��ی ،نقض حقوق بش��ر محسوب شده و با هنجارهای بینالمللی در تضاد
است .این کارشناس حقوق بشر در ادامه این یادداشت تصریح کرده است« :تالش برای
بران��دازی حکومتها از طریق اقدامات اقتصادی میتواند ب��ه نقض ابتداییترین حقوق
تسنیم
انسانها بینجامد.

چرا ایران باید با دولتی عهدشکن مذاکره کند؟

نظریهپرداز معروف آمریکایی در یادداش��تی درباره سیاس��تهای ضدایرانی
دول��ت ترامپ به موضوع عهدش��کنی ایاالت متحده پرداخته و گفته اس��ت چرا
ایران باید با چنین دولتی مذاکره کند؟
اس��تفان والت با ابراز تردی��د در خصوص اثرگ��ذاری تحریمهای ضدایرانی
آمریکا نوشته است :تحریمهای سختتر علیه ایران احتماال نمیتوانند این کشور
را قانع کنند که همه خواستههای آمریکا را بپذیرد؛ بهویژه آنکه ایاالت متحده دیگر
آن پش��توانه چندملیتی دوران مذاکره در خص��وص برجام را با خود ندارد .وی در ادامه
یادداشت خود آورده است :حتی کشورهای ضعیفتر از ایران هم تمایلی به تسلیم شدن
در برابر باجخواهی ندارند .وی نوش��ته اس��ت :مردم ایران در مواجهه با رویکرد تحریمی
دولت آمریکا ممکن اس��ت نسبت به ابرقدرتی که سعی میکند اقتصاد آنها را فلج کند،
باشگاه خبرنگاران
خشم بیشتری پیدا کنند.

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

گروه دیپلماسی

باور کنیم اروپا برای حفظ برجام هزینه نمیکند
مش��روط به اقدام اروپا در تضمین منافع برجامی
ایران ،با این درخواست موافقت کردند.
اما هر چه زمان ب��ه جلوتر رفت و تحریمهای
یکجانبه و تروریس��م اقتص��ادی آمریکا علیه مردم
ایران تشدید شد ،ناتوانی و اهمال اروپاییها نیز در
ارائه راهکاری که ضامن منافع برجامی ایران باشد
بیشتر مشهود شد.
سرانجام ،بعد از حدود  ۲۷۰روز ،در تاریخ ۱۱
بهمن  ۹۷باالخره اروپاییها از مکانیسم خود برای
م��راوده اقتصادی با ای��ران رونمایی کردند و اعالم
داشتند شرکت اینستکس را بدین منظور تاسیس
کردهاند.
پس از آن ،نش��ریه آلمانی اشپیگل اعالم کرد،
یک بانکدار  ۶۹س��اله آلمانی به نام «پر فیشر» که
مدیر س��ابق «کامرتس بانک» بوده و  ۲۹سال در
این بانک س��ابقه مدیریت دارد ب��رای مدت  ۶ماه
مدیریت اجرای��ی «اینستکس» را برعهده خواهد
داشت.
همچنین به نوش��ته اشپیگل« ،میگوئل برگر»
مع��اون اقتصادی وزی��ر خارجه آلم��ان« ،ماریس
گوردو مونتانیه» س��فیر پیش��ین فرانسه در چین
و «س��ایمون مگدونال��د» مع��اون ام��ور خدمات
دیپلماتیک وزیر خارجه انگلیس ،نمایندگان س��ه
کشور در «اینستکس» یا همان کانال مالی ایران
و اروپا خواهند بود.
ش��امگاه دوشنبه  ۲۰اس��فند « ،۹۷پر فیشر»
مدیر آلمانی ش��رکت «اینستکس» وارد تهران شد
و بالفاصله با روس��ای نمایندگیهای س��ه کش��ور
آلمان ،فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرد.
همزمان با ورود «پر فیش��ر» به ایران ،ضیافت
ش��امی در منزل «میشائیل برشتولد» سفیر آلمان
با حضور سفرا و نمایندگان چند کشور تاثیرگذار از
جمله فرانسه و انگلیس و چین و هند برگزار شد.
عباس عراقچ��ی معاون سیاس��ی وزارت امور
خارج��ه به همراه چند فع��ال بخش خصوصی نیز
در این ضیافت حضور داشتند.
آنطور که از محتوای این ضیافت به بیرون درز
پیدا کرده ،عراقچی در حضور «پر فیش��ر» و سفرا
و نمایندگان آلمان و انگلیس و فرانس��ه از روند پر
تاخیر و کم س��رعت حرکت اروپاییها در عملیاتی
ک��ردن کانال مالی مراوده با ایران انتقاد کرده و به
گفته یکی از حاضران ایرانی در جلسه« ،آب پاکی
را روی دست اروپاییها ریخته است».

ایرنا

ناظران سیاسی بر این باورند،
با توج��ه به بیتعهدی اروپا در قب��ال برجام و نیز
پیروی آنان از سیاس��تهای آمریکا ،ادامه رایزنی
ایران با اروپا حتی برای پیش برد س��ازوکار مالی
اینس��تکس نمیتواند نتیجه قابل قبولی برای الزام
آنها به اجرای تعهدات برنامه جامع اقدام مشترک
داشته باشد و اروپا حاضر به هزینه کردن در برجام
نیست.
دیروز نشس��ت دس��تاندرکاران اینستکس و
س��اتما با حضور پر فیشر رئیس ش��رکت اروپایی
اینستکس و علی اصغر نوری رئیس شرکت ایرانی
س��اتما در بروکسل برگزار شد ،نشستی که به باور
بس��یاری از ناظران سیاسی تاکنون هیچ نتیجهای
نسبت به الزام اروپا برای اجرای تعهداتشان نداشته
و ب��ه احتمال زیاد نیز نمیتواند مراودات اقتصادی
ایران و اروپا در ش��رایط تشدید تحریمهای آمریکا
را تسهیل کند چرا که اروپا حاضر به هزینه کردن
در قبال تهران نیست!
اروپاییه��ا روز ش��نبه  ۱۴اردیبهش��ت طی
بیانیهای که فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا ،همراه ب��ا وزرای خارجه
آلمان ،انگلیس و فرانسه صادر کردند ،اعالم داشتند
که س��هم خود از تامین مالی ساز و کار مالی ویژه
با ایران (اینس��تکس) را به طور محسوسی افزایش
خواهند داد.نکتهای که بارها در حد شعار و ژست
سیاسی از سوی مقامات سه کشور اروپایی مطرح
شد معلوم نیست اجرایی شود.
قابل توجه اینکه هایکو ماس ،وزیر امور خارجه
آلم��ان در آس��تانه دیدار با مای��ک پامپئو،همتای
آمریکایی خود در برلین بر لزوم همکاری تنگاتنگ
ت��ر با دولت ترام��پ تاکید کرده و اظهار داش��ت:
عمال همه مس��ائل و درگیریهای مهم بین المللی
تنها در گفتوگو با آمریکا قابل حل اس��ت .از این
رو م��ا به ارتباط تنگاتنگ با واش��نگتن نیاز داریم.
ب��ه همین دلیل م��ا عالقه زیادی ب��ه همکاری با
آمریکاییه��ا درباره مس��ائل بی��ن المللی فوری و
دفاع از مواضع اروپا در این مسائل داریم.
این ادبیات مصداق همان مس��ئلهای است که
بارها منتقدان دلس��وز نظام به آن اش��اره کردند،
مبنی ب��ر اینک��ه اروپاییها تحت هیچ ش��رایطی
آمری��کا را رها نمیکنند تا بخواهن��د برای برجام
هزین��ه کنن��د و هن��وز ه��م برخ��ی در داخل به
اروپاییهای بدعهد خوش بینند
 ۱۸اردیبهشت ،۹۷آمریکا بصورت یکجانبه از
برجام خارج ش��د؛ پ��س از آن اروپاییها به عنوان
یکی از طرفهای برجام ،از ایران درخواست کردند
که علیرغم نقض برجام از س��وی آمریکا ،تهران از
توافق هستهای خارج نشود .مقامات کشورمان نیز

رایزنی مدیران اینستکس و ساتما در بروکسل

«اینس��تکس یک نوزاد تازه متولد شده است
و تا بزرگ ش��ود مدت زمان طوالنی الزم اس��ت»!
این پاس��خی است که «پر فیش��ر» به سوال یکی
از فع��االن بخ��ش خصوص��ی ای��ران در ضیاف��ت
دوش��نبه شب  ۲۰اسفند  ۹۷س��فارت آلمان داد.
از فیشر پرسیده ش��ده بود که «وقتی تراز تجاری
ای��ران با اروپا منفی اس��ت ،وقتی کانال مالی ثبت
ش��ده محدود به مواد غذایی و خوراک دام و دارو
ش��ده ،وقتی ای��ن کان��ال کاالهای س��رمایهای را
ش��امل نمیشود ،وقتی قرار نیس��ت نفتی از ایران
خریداری شود ،وقتی بانکهای درجه اول تمایلی
جه��ت حض��ور در این کانال نش��ان ندادند ،وقتی
سایه س��نگین اختالفات در خصوص سیاستهای
منطق��های وج��ود دارد و… ،چطور اینس��تکس
کارایی و اجرایی خواهد شد؟
اظهارنظ��ر مدیر آلمانی اینس��تکس مبنی بر
اینکه کانال مالی ایران و اروپا ،هنوز یک نوزاد است
و به زمان طوالنی برای بزرگ ش��دن نیاز دارد ،در
حالی اس��ت که عملیاتی کردن اینستکس و کانال
مال��ی ذیل آن صرفا بخش��ی از تعهدات اروپاییها
ب��رای حفظ برجامی اس��ت که متح��د آمریکایی
آنها نقض کرده اس��ت و آنها باید گامهای بسیار
بیش��تری را برای تامین و تضمین منافع ایران در
چارچوب برجام بردارند.
ام��ا «اینس��تکس» ع�لاوه بر اینکه ب��ا تاخیر
و تعل��ل اروپاییها روبهرو اس��ت ،معایب بیش��مار
دیگری نیز دارد .از جمله آنکه:
غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص

یک مقام ارشد سابق پنتاگون:

ایران میتواند لطمات بدی به آمریکا و متحدانش وارد کند
یک مقام ارشد سابق پنتاگون میگوید
نظــــ�رگاه
نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه و
کش��ورهای متحد آمریکا در برابر حم�لات احتمالی ایران
کامال آسیبپذیر هستند.
سیاس��تهای خصمانه برخی مقام��ات آمریکایی علیه
جمه��وری اس�لامی ای��ران در بین برخی ش��خصیتهای
آمریکایی ،منجر به نگرانی شده است.
آنچ��ه ترامپ و کنگره باید اکنون ب��ه آن و نه پیش از
حمله ایرانیها به آن توجه کنند این اس��ت که ممکن است
آمری��کا و متحدان��ش متحمل لطمات بدی از س��وی ایران
ش��وند .اینک��ه ما میتوانیم لطمات بیش��تری ب��ه آنها وارد
کنیم نافی قابلیت آنها برای خس��ارت زدن به ما نیست .این
جمالت بخشی از یادداشت ریچارد کالرک ،از مقامات ارشد
سابق پنتاگون در وبگاه نیویورک دیلی نیوز است.
کالرک ک��ه اکن��ون رئیس هی��ات مدیره اندیش��کده
موسس��ه خاورمیانه در آمریکاست ،در این یادداشت نوشته
اس��ت :وقتی که آمریکا از توافق هستهای با ایران خارج شد
ش��روع به وارد آوردن فش��ار حداکثری اقتصادی بر دولت
ته��ران کرد .هدف وادار کردن ای��ران به پذیرش یک توافق
اصالح شده با امتیازات بیش��تر نبود؛ اگر چه بهطور شفاف
اعالم نشد اما هدف ،تغییر نظام سیاسی ایران بود.

چرایی تهدیدهای بولتون
علیه ایران از نگاه عطوان
تحلیلگر برجسته جهان عرب
جنگ رس�انه
تأکید ک��رد ک��ه تهدیدهای
جنگافروزانه مشاور امنیت ملی آمریکا علیه ایران
در واقع تالش��ی ب��رای منحرف ک��ردن نگاهها از
شکس��ت سیاس��ت آمری��کا در زمینه «ب��ه صفر
رساندن صدور نفتی ایران است.
عبدالباری عطوان نوشت :اظهارات جان بولتون
مش��اور امنیت ملی آمریکا و یکی از برجستهترین
بازه��ای جنگطلب دولت دونالد ترامپ ،که اخیرا
از ع��زم دول��ت متبوعش برای اع��زام ناوگروه «یو
اس اس آبراه��ام لینکن و ش��ماری بمبافکن در
منطقه خاورمیانه خبر داده است ،با هدف سرپوش

وی میافزای��د :این اق��دام روش��ی غیرواقعبینانه برای
ایجاد دولتی دموکراتیکتر در ایران بوده و اس��ت .در واقع،
چنین اقدامی ش��کلگیری یک دولت به سبک غربی را در
ای��ران حتی به آیندهای دورتر موکول میکند چرا که منجر
به خطر درگیری نظامی با ایران میشود.
کالرک ک��ه اصرار دارد برای خلیج فارس از نام مجعول
اس��تفاده کند؛ پس از اش��اره به تحوالت مرب��وط به اعزام
یک ناو هواپیمابر آمریکایی به منطقه مینویس��د :نیروهای
آمریکایی در س��وریه ،عراق و افغانستان و همچنین آنهایی
که در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس هستند به شدت در
برابر حمل��ه نیروهای ویژه ایرانی و نواب کامال آموزشدیده
این کشور آس��یبپذیر هس��تند .وی همچنین خاطرنشان
کرده که ناوگان آمری��کا در خلیج فارس نیز میتواند مورد
حمله قایقهای کوچک و سریع ایرانی قرار گیرد که چنین
عملیاتی را تمرین کردهاند.
وی همچنی��ن تصریح ک��رده که متحدی��ن آمریکا در
منطقه از جمله عربستان س��عودی ،امارات عربی متحده و
بحرین نیز میتوانند با آس��یبهای جدی ناشی از حمالت
ایران مواجه ش��وند .تاسیس��ات نفتی امارات و عربس��تان،
تاسیس��ات فراس��احلی ،خطوط لوله انتقال نف��ت ،بنادر و
فارس
تانکرها همه میتوانند مورد حمله قرار گیرند.

گذاش��تن بر شکس��ت در تهدیدهایش مبنی بر به
صفر رس��اندن ص��ادرات نفت ایران مطرح ش��ده
اس��ت .جریان صادران نفت ای��ران از طریق تنگه
هرمز طبق روال ،با همان میانگین ،ادامه دارد.
یک ضربالمثل عربی میگوید :سنگ بزرگ،
نش��انه نزدن اس��ت ،که این ضربالمثل دقیقا بر
دول��ت دونالد ترامپ مص��داق عینی پیدا میکند؛
این دولت دیگر کس��ی را نمیترساند و در موضع
تمس��خرآمیز در نزد بسیاری قرار دارد که نه خود
دولت و نه تهدیدهایش را جدی نمیگیرند.
ارس��ال ناوگروه جنگی آمریکا ب��ه خاورمیانه
موضوع جدیدی نیس��ت ،ناوگروهه��ای آمریکایی،
که با صدها کش��تی جنگی پش��تیبانی میشوند،
هرگ��ز منطقه را ترک نمیکنن��د و مهمان تقریبا
همیشگی در آبهای خلیجفارس شدهاند.
ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین مستقر

مصلحت نظام ،پیش از خطبههای نماز جمعه ۱۷
اسفند ،گفت :اینستکس کانال مالی نیست ،کانال
خرید اس��ت؛ اروپاییها میگویند پول فروش نفت
خود را در این صندوق بریزید تا درعوض ما به شما
غذا ،دارو و تجهیزات پزش��کی بدهیم؛ از طرفی در
ازای س��اخت کانال مالی میگویند «افایتیاف»
را تصوی��ب کنید؛ ما فریب این خدعه اروپاییها را
نخواهیم خورد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز روز ش��نبه  ۱۱اسفند در جریان نشست
خب��ری خود ،گفت :تعه��دات اروپاییها در برجام
ناظ��ر بر خرید نفت ایران و صدور مجوز راه اندازی
شعب بانکهای کارگزاری است؛ نه اینکه تصویب
کنند یک شرکتی به صورت تهاتری ساالنه تنها تا
یک میلیارد دالر با ایران مراوده داشته باشد.
ضرورت خروج مرحلهای از برجام
یک کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه
بای��د در قبال رفتار غرب خروج مرحلهای از برجام
داش��ته باش��یم ،گفت :نباید طرف مقابل فکر کند
تحت هر شرایطی در برجام خواهیم ماند.
فواد ایزدی در پاسخ به این سوال که آیا ایران
نبای��د در واکنش به خروج آمریکا از برجام و عدم
اقدام جدی از س��وی اروپ��ا در در قالب برجام ،از
تعهدات خود بکاهد؟ اظهار داش��ت :در چندس��ال
گذش��ته یک��ی از مش��کالتی که ما ب��ا آن مواجه
هس��تیم این اس��ت که طرف مقابل حرف مقامات
م��ا را جدی نمیگی��رد که ما نیاز ب��ه اصالح این

موضوع داریم.
وی با بیان اینک��ه تا زمانی که طرف مقابل با
وارد کردن فش��ار به ایران متحمل هیچ هزینهای
نش��ود ،طبعاً افزایش فشارها را در دستور کار قرار
میده��د ،گفت :ما ب��ا انجام اقداماتی باید نش��ان
دهیم که نوع رفتار ط��رف مقابل برای آنها هزینه
دارد تا از فش��ارها کاسته ش��ود ولی تاکنون طرف
مقابل از رفتار ما چنین برداش��تی ندارد و هر روز
در پی افزایش فشار بر ایران است.
ایزدی افزود :در خصوص بحث برجام ،به نظر
م��ن ایران باید چهار اق��دام را انجام دهد .گام اول
افزایش فعالیتهایی اس��ت که نقض برجام نیست
ول��ی برای ط��رف مقابل پیام دارد ک��ه نمونه این
مورد را میتوان فعال کردن سایت هستهای شیراز
عنوان کرد ،گام دوم خروج محدود از برجام اس��ت
که این به معنای انجام و عدم انجام برخی تعهدات
برجامی است ،اقدام سوم ما خروج کامل از برجام
و گام آخر هم میتواند خ��روج ایران از ان.پی.تی
باشد.
کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل بی��ان کرد:
هم��ه این اقدام��ات پیامهای خاص خ��ود را برای
طرفهای مقابل ما دارد .ایران باید از سال گذشته
این اقدامات را انجام میداد ولی متأس��فانه دولت
در انجام این کارها خیلی جدی نبود.
وی ب��ا بیان اینک��ه نکتهای که هس��ت اینکه
ط��رف مقابل باید به این باور برس��د که ایران این
اقدامات را انجام میدهد ،گفت :در واقع دلیل آنکه
اروپاییه��ا در انجام تعهدات خود تعلل کردند این
بود که احس��اس میکردند ایران در برجام خواهد
مان��د .یعنی در ذهن اروپاییها اینطور بود که چه
فشاری اعمال بشود چه نشود ،چه اروپا تعهداتش
را انج��ام بدهد یا ندهد ،چه آمریکا در برجام بماند
یا نماند ،تحت همه این ش��رایط ای��ران در برجام
خواهد ماند.
ای��زدی تصریح کرد :ما نیاز داریم که این نگاه
را در ط��رف مقابل اصالح کنی��م .اینکه برخی در
واش��نگتن اینطور فکر میکنند ک��ه اگر به ایران
تعرض نظامی شود ما پاسخی نخواهیم داد ،اینکه
آنها احساس میکنند ایران منتظر روی کار آمدن
دموکراتها در کاخ سفید در انتخابات  ۲۰۲۰است
و موارد دیگری از این دست را باید اصالح کنیم.
این کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل در پایان
خاطرنشان کرد :یکی از دالیلی که باعث شده امروز
در این وضعیت قرار داش��ته باش��یم ،برآورد طرف
مقابل از دولت فعلی اس��ت .بنابراین ،محاس��بات
طرف مقابل را باید اصالح کنیم تا روند فشار کمتر
یا به طور کامل متوقف ش��ود .اگر اینطور نش��د و
ط��رف مقابل هزینهای را پرداخ��ت نکرد ،افزایش
روند فشارها بر ایران قابل پیش بینی است.

یک روزنامه مصری:

چالش تهران و واشنگتن؛ اگر ترامپ شکست بخورد.
یک روزنامه سرش��ناس مصری ،هدف
راهبــــ�رد
آمریکا از فش��ار بر ای��ران را براندازی
نظام» دانس��ت و نوشت ،سران رژیم صهیونیستی این نظام
را بزرگتری��ن مانع اج��رای طرح اس��رائیلی در خاورمیانه
میدانند.
محمد سعید ادریس نوشت ،شیوه دونالد ترامپ در تعامل
با ایران جدا از سیاست خارجه آمریکا نیست که در آن همه
اعتبارهای حقوقی جامعه بینالملل را زیر پا گذاش��ته است
و توضیح داد :ش��اید به دالیل��ی از جمله محدودیت توانایی
آمریکا ،براندازی نظام ایران هدف اعالم ش��ده آمریکا نباشد.
ک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در واقع
شروط دوازدهگانه مای 
شروط واشنگتن برای توقف فشار بر ایران است .شروطی که
ش��املمحدود شدن توان هس��تهای و توان موشکی و توقف
چیزی که واشنگتن و متحدانش آن را دخالت ایران در امور
داخلی این کشورها مینامند و همچنین شامل چیزی است
که "حمایت از تروریس��م" نامیده میش��ود؛ مقصودشان از
تروریسم ،سازمانها و همه اشکال مقاومت است که سیاست
خصمانه اسرائیل را رد میکنند.
به گفته ادریس این شکست ،اگر رخ بدهد ،برای رئیس
جمهور آمریکا فاجعه خواهد بود چرا که او تحت فشار حزب
دموکرات است و نانسی پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان

اس��ت و آمریکا یک پایگاه هوای��ی در «العیدید»(
در قط��ر) ،پایگاه زمینی «الدوحه و بیش از  6هزار
نظام��ی در عراق دارد .در س��ایه چنین حضوری،
ایران بزرگترین قدرت منطقهای ش��ده است که
موش��کها ،زیردریاییه��ا و هواپیماهای بومی در
اختی��ار دارد که مایه نگرانی و وحش��ت آمریکا و
همپیمانانش ،به طور خاص اسرائیل ،شده است.
بولتون گفت ،ای��االت متحده آمریکا به دنبال
راهانداختن جنگ با دولت ایران نیس��ت ،ولی این
کش��ور در آمادگ��ی کامل برای پاس��خ به هرگونه
حملهای از س��وی نیروه��ای ایرانی ی��ا نیروهای
نیابتی آنها بهس��ر میبرد .س��خن بولت��ون کامال
درس��ت اس��ت؛ تا زمانیکه صادرات نف��ت ایران
بدون هیچگونه مانعی به دس��ت مشتریانش برسد
و مرحله دوم تحریمهای اقتصادی همچون مرحله
نخس��تش ،با شکس��ت مواجه میش��ود و از سوی

آمریکا او را به فریب هموطنانش متهم کرده .ترامپ از اتهام
تبانی با مس��کو در انتخابات ریاست جمهوری تبرئه شد اما
او که در حال تکمیل دوره ریاست اول خود است و خود را
برای دوره دوم نیز آماده میکند ،در بدترین شرایط داخلی
اس��ت و شکست در چالش��ی که خودش بر خودش مقابل
ایران تحمیل کرده ،آنهم در سایه شرایط نابسامان داخلی،
اعالم زودهنگام شکس��ت در انتخابات آتی و س��قوط همه
سیاستهایش اس��ت و این نکته ،یکی از نکات مورد توجه
ایران برای برنده شدن در این نبرد است.
االهرام ،ایران را نیز مقابل آزمایش س��خت دانس��ت اگر
نتواند مقابل فشارهای آمریکا ایستادگی کند .اینجا این سوال
مطرح اس��ت که ایران چطور میتواند سیاست آمریکا را که
خصمانه میداند ،شکست دهد؟ رهبر ایران آیتاهلل سید علی
خامنهای حد و حدود پاس��خ ایران را روشن کرد وقتی تأکید
کرد که تش��دید تحریمهای آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند.
بدین معنا که اولویت ،مقابله با آمریکاس��ت اگر تهدیدهایش
را علی��ه ایران اجرایی کرد .ام��ا در هر حال ،گزینههای ایران
محدود به دو گزینه است؛ تشدید یا حفظ آرامش.
ادریس توضیح داد تش��دید ،اینجا یعنی چندین گزینه
که برجس��تهترینش البته ،بستن تنگه هرمز است اگر با زور
تسنیم
مانع صادرات نفت ایران شدند.

دیگر ،ایران در س��وریه همچنان حضور دارد ،چرا
باید ایران به اهداف دریایی آمریکا حمله کند؟
ه��دف چنین تهدیده��ای بولتون ،کش��اندن
ایران به پای میز مذاکرات است آنگونه که درباره
کرهش��مالی اتفاق افتاد .ولی ای��ران این موضوع را
رد میکند .آقای «حسن روحانی» رئیسجمهوری
ای��ران تصریح کرد که آمریکاییها بارها خواس��تار
آغ��از گفتوگو ش��دهاند ک��ه آخرین درخواس��ت
آنها ،در جریان برگزاری دور اخیر نشس��ت مجمع
عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد .ولی او این
درخواس��ت را به یک دلیل ساده ،قاطعانه رد کرده
اس��ت یعنی به دلیل بیاعتم��ادی به این دولت از
زمان خروجش از توافق هس��تهای( برجام) .حتی
اگر این مذاکرات انجام شود ما بر این باور نیستیم
ک��ه نتیجهاش بهتر از (نشس��ت ترام��پ با) رهبر
کرهشمالی خواهد شد.

ای��االت متح��ده آمریکا اعتب��ارش را در نقاط
بسیاری از جهان از دست داده است و دیگر کسی
آن را ب��اور نمیکن��د ،لذا از شکس��تی به (گامی)
دیگ��ر در افغانس��تان منتقل میش��ود و به امید
دس��تیابی به( توافقی) برای خروج امن نیروهایش
از افغانس��تان ،به گفتوگو با گروه طالبان متوسل
میش��ود و زخمهای شکستهایش در کرهشمالی
را میلیس��د و این ،آخرین بار نیست که همپیمان
اصلی آن ،یعنی «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر
اسرائیل به قاهره میشتابد تا درخواست آتشبس
با مقاومت فلسطین در نوار غزه ،را به دلیل ترس از
بمب��اران تلآویو و فرودگاه مطرح کند در حالیکه
تس��لیم تمامی ش��روط مقاومت میشود .گفتنی
اس��ت که مقام��ات آمریکای��ی به دنب��ال به صفر
رس��اندن صادرات نفت ایران و فش��ار اقتصادی بر
مردم هستند .تسنیم
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اخبار
درخواست حزب آلمانی از دولت

معاون فراکس��یون حزب لیبرال دموکرات آلمان
در آس��تانه س��فر وزیر امور خارجه آمری��کا به آلمان
از مقامات کش��ورش خواس��ت مخالفت شدید خود با
سیاستهای واشنگتن در قبال ایران را نشان دهند.
الکس��اندر گراف المبسدورف افزود :در برخورد با
ای��ران دولت آلمان باید ایاالت متحده را وادار کند که
تنش های روزافزون را تشدید نکند.
این مقام بلن��د پایه حزب لیبرال دموکرات آلمان
همچنین درب��اره رویارویی نظامی بین آمریکا و ایران
هش��دار داده و گف��ت :چنین درگی��ری خاورمیانه را
ش��دیدا ناپایدار کرده ،برای اس��رائیل عواقب غیر قابل
پی��ش بینی داش��ته و احتماال به هج��وم پناهندگان
جدیدی به سمت اروپا منجر می شود.
وی همچنین از دولت آلمان پایبندی به وعدههای
خود در زمینه افزایش بودجه نظامی را خواستار شده
و گف��ت :آلمان با کاهش بودجه ارتش آلمان از س��ال
 2021دیگ��ر ش��ریک مطمئنی در نات��و نخواهد بود.
باشگاه خبرنگاران

رایزنی برجامی ظریف و الوروف در مسکو

وزیر امور خارجه ایران در س��فر به مس��کو ضمن
مالقات با همتای روس��ی خود درباره مسائل دوجانبه،
برج��ام و تح��والت منطق ه ب��ه گفتوگ��و پرداخته و
پروتکل توافق دوجانبه تس��هیل ش��رایط س��فر اتباع
ایران و روسیه را امضا خواهد کرد.
قرار اس��ت محمدجواد ظریف امروز در مالقات با
س��رگئی الوروف درباره تمدید برنام��ه همکاریهای
وزارتخانههای امور خارجه ایران و روسیه رایزنی کند.
در پایان این نشست وزرای امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه پروتکل توافق دوجانبه
تس��هیل شرایط سفر اتباع ایران و روسیه را امضا کرده
و در کنفران��س مطبوعات��ی نتایج مذاک��رات خود را با
اصحاب رسانه در میان خواهند گذاشت .ایرنا

از نگاه دیگران
آمریکا نمیتواند با افزایش فشارها
بر ایران ،به اهداف خود برسد

کارشناس مسائل نظامی روس در تفسیر سخنان
اخیر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت
که بعید اس��ت واش��نگتن با اعمال فشارهای خود بر
تهران ،به اهداف خود دست یابد.
لئونید اسلوتسکی معتقد است که بعد از سخنان
جان بولتون مشاور رئیس جمهوری آمریکا در مسائل
امنیت ملی که اعالم کرده واش��نگتن بعنوان "ارسال
عالم��ت به تهران" گ��روه ناو ضربتی نی��روی دریایی
آمری��کا و بمبافکنه��ای خ��ود را ب��ه منطقه خلیج
فارس اعزام میکند ،باید در س��طح بین المللی با این
برخوردهای واشنگتن مقابله شود.
ای��ن مقام بلندپایه پارلمان��ی در جمع خبرنگاران
گفت« :س��خنان بولتون گویای ادامه خط مش��ی تند
و مقابل��ه جویانه آمریکا علیه تهران اس��ت .اوضاع در
جهت گیری به س��مت ایران بسیار نگران کننده شده
و در چنین ش��رایط نباید دست روی دست گذاشت،
بای��د "گوش ب��ه زنگ بود" و در تمامی س��ازمانهای
بی��ن الملل��ی ،از جمل��ه در چارچوب گ��روه بریکس
(ش��امل برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی)
موضعگیری قاطعی در برابر ای��ن برخوردهای آمریکا
اتخاذ و با آنها مقابله کرد .اکثر کشورهای این گروه از
اقدامات آمریکا که خود را تنها قدرت جهانی میداند،
رضایت ندارند.
اسلوتسکی با اشاره به این مسئله که جان بولتون
ب��ار دیگر از تهدیدات از جانب ته��ران صحبت کرده،
درحالیکه برای ادعای خود هیچ توضیح و دلیلی نیاورده
است ،افزود :چنین "ارسال عالئمی" به خصوص بعد از
خارج شدن یکجانبه واش��نگتن از توافقنامه هستهای
با ایران و جای دادن س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
در فهرس��ت سازمانای تروریستی ،منجر به بی ثباتی
اوضاع و افزایش رویارویی خواهد شد.
این س��ناتور روس این واقعیت را مورد توجه قرار
داد« :واضح اس��ت که ایاالت متحده قصد دارد جامعه
جهان��ی را برای یک س��ناریوی نظام��ی احتمالی در
منطقه خلیج فارس آماده س��ازد .فضای اطالعاتی به
شدت تحریف شده و همه روزه صدها خبر با محتوای
ضدایرانی از س��وی رسانههای گروهی غربی ساخته و
پرداخته میشوند.
وی تاکید کرد :چنین اقداماتی به شدت به امنیت
و ثبات منطقهای و جهانی آس��یب می زند و در عین
ح��ال گویای آن اس��ت که آمریکا ج��ز منافع خود به
مسئله دیگری عالقه ندارند و همچنان به نقض حقوق
بین الملل ادامه میدهد.
"آندری کوشکین" کارشناس مسائل نظامی روس
نیز در تفس��یر سخنان اخیر مشاور امنیت ملی رئیس
جمه��وری آمریکا گفت که بعید اس��ت واش��نگتن با
اعمال فش��ارهای خود بر تهران ،به اهداف خود دست
اسپوتنیک
یابد.

