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رد درخواست مجدد آمریکا 
منابع آگاه می گویند که ایران دومین درخواس��ت 
آمری��کا ب��رای آزادی ی��ک مج��رم امنیت��ی به عنوان 
پیش شرط مذاکرات تبادل زندانیان را رد کرده است.

در حال��ی که وزی��ر خارجه ایران از ل��زوم تبادل 
همزمان زندانی بین تهران و واش��نگتن صحبت کرده 
بود اما اُبراین در این نامه با لحنی تحکم آمیز نوش��ته 
بود ک��ه اگر ایران، نم��ازی را آزاد کند آن��گاه ایاالت 
متحده حاضر خواهد ش��د که در موضوعات کنسولی 

شامل تبادل بالقوه زندانیان شروع به مذاکره کند.
بر این اس��اس، جمهوری اس��امی ایران نیز این 
درخواس��ت آمری��کا را رد کرده اس��ت. وزارت خارجه 
آمریکا هنوز به س��وال سی.ان.ان درباره متن این نامه 

پاسخ نداده است.
مناب��ع مطل��ع می گویند ک��ه ایران ب��ا ضمن رد 
درخواس��ت آمری��کا تاکی��د کرده هیچ پیش ش��رطی 
ب��رای مذاکرات احتمالی در زمینه تبادل زندانی نباید 
گذاشته شود. این دومین نامه ای بود که طی چند ماه 

اخیر از سوی اُبراین به ایران نوشته شده بود.فارس 

مقامات اروپایی آمریکا را مقصر تشدید 
مناقشات هسته ای با ایران دانستند

برخی مقامات مهم اروپایی سیاس��ت های آمریکا 
در قبال ایران را بسیار خطرناک توصیف کرده واکنش 
اخی��ر ته��ران در خ��روج از برخی تعه��دات برجام را 

معقول دانستند.
بس��یاری از سیاس��تمداران اروپایی در واکنش به 
اعان اخیر ای��ران مبنی بر اینکه بخش هایی از توافق 
اتمی را از دس��تور اج��را خارج می کن��د درباره وقوع 
جنگ جدیدی هش��دار داده آمریکا را مقصر وقوع این 

شرایط دانستند.  تسنیم 

اخبار

اشپیگل: پیامدهای سیاست ترامپ علیه 
ایران دامن اروپا را هم می گیرد

یک نش��ریه آلمانی با اشاره به شکاف میان برلین 
و واشنگتن نوش��ت که پیامدهای منفی سیاست های 
خطرن��اک رئیس جمهور آمری��کا در برابر ایران، دامن 

اروپایی  ها را هم خواهد گرفت.
نش��ریه آلمانی اشپیگل نوش��ت: آمریکا در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ به تنش با ایران دامن می زند و 
همین اقدامات، نگرانی از امکان وقوع جنگ را به دنبال 
داشته است. هر گونه درگیری نظامی به طور مستقیم 
بر اروپا تاثیر خواهد داشت و این در شرایطی است که 

آمریکایی ها به پیامدهای چنین اقدامی توجه ندارند.
این نشریه آلمانی نوش��ت که سیاست خارجی با 
اقدامات نمادین عجین اس��ت. اینکه چه کس��ی، چه 
زمانی با چه کسی دیدار می کند. چه کسی دیگری را 
ب��رای مدت زمان طوالنی معطل نگه می دارد و... همه 
اینها در دیپلماسی دارای بار معنایی است. اگرچه دولت 
آلمان نش��ان داده که از این اقدام ناراحت نشده است 
اما لغو س��فر پامپئو نشان از این است که روابط میان 
آلمان و آمریکا در ش��رایط فعلی تا چه حد ش��کننده 
اس��ت. دیگر نمایندگان حزب سوس��یال دموکرات که 
می خواهن��د ه��ر چه بیش��تر درباره لغو س��فر بدانند 
گفته ان��د که چنین اقدامی در زمان حساس��ی صورت 
گرفته اس��ت. در هفته جاری اخباری هش��دار دهنده 
از غرب آسیا منتشر می ش��ود. یک ناوگروه آمریکایی 
در مس��یر حرکت به س��مت خلیج فارس است و دیگر 
شواهد نش��ان می دهد که جنگنده های پامپئو هم در 

مسیر منطقه هستند.
 م��اس درباره هیچکدام از اینها موضع گیری نکرد 
و  جلسه یاد شده را هم پس از نیم ساعت ترک کرد. 
نمایندگان سوسیال دموکرات، این سکوت را به عنوان 
نم��ادی از ناامیدی و فقدان خط مش��ی در سیاس��ت 

خارجی آلمان تعبیر کرده اند.
این در حالی اس��ت که وی می توانست به اندازه 
کاف��ی توضیح دهد. پامپئو به جای برلین، راهی بغداد 
ش��د تا بتواند دولت عراق را برای همراس��تا ش��دن با 
سیاس��ت های واش��نگتن علیه ته��ران، متقاعد کند. 
آمریکایی ها هم اکنون به بحران با ایران دامن می زنند 
و ب��ه این توجه ندارند که این اقدامات چه پیامدهایی 
برای هم پیمانان آن��ان دارد. دیپلمات های با تجربه به 
دوران جنگ عراق در س��ال ۲۰۰۳ اش��اره می کنند و 
منابع��ی در دولت آلمان معتقدن��د که  تهدید جنگ، 

بزرگتر از دهه های گذشته است.
فولکر پرتز رئیس موسس��ه آلمانی امور امنیتی و 
بین المللی  گفت: ما شاهد افزایش تقابل در همه نقاط 
منطقه هستیم. همچنین یورگن تریتن از حزب سبز و 
از اعضای کمیته دفاع خارجی آلمان هم به خطر تنش 

در منطقه اشاره کرده است.
آمریکایی ه��ا معتقدن��د که اروپایی ه��ا و به ویژه 
آلمانی ه��ا مانع��ی در جه��ت اعمال سیاس��ت فش��ار 
حداکث��ری بر ای��ران هس��تند. دولت ترام��پ، دولت 
صدراعظم آلمان را به چشم هم پیمان نمی بیند که بر 

مذاکره در غرب آسیا بسیار تاکید دارد.   فارس 

گزارش 

اروپا از مرگ برجام جلوگیری کند
س��یدکمال خرازی ب��ا بیان اینکه مردم ایران به دلی��ل عدم اجرای تعهدات 
برجامی و تبعیت از ترامپ، به شدت نسبت به اروپا بدبین هستند، تصریح کرد: 

اروپا با تسریع در اجرایی کردن اینستکس از مرگ برجام جلوگیری کند.
س��یدکمال خرازی در توضیح مواضع جمهوری اسامی ایران اظهار داشت: 

مردم ایران نس��بت به اروپا به دلیل اج��را نکردن تعهدات برجامی آن ها و تبعیت 
از سیاس��ت های تحریمی ترامپ و تن دادن به تصمیم های فراملیتی آمریکا به  شدت 

بدبین هستند. وی افزود: جمهوری اسامی ایران با صداقت مذاکره کرد و در نتیجه آن 
توافق هس��ته ای که مورد تائید ش��ورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفت، حاصل شد، 
ولی با وجود اجرای تعهدات از س��وی ایران، اروپا فقط به موضع گیری سیاس��ی بس��نده 
کرد. وی ادامه داد: در نتیجه جمهوری اس��امی ایران بر اس��اس مفاد برجام تصمیم به 

تعلیق اجرای برخی از تعهدات خود گرفت.  ایرنا 

دیپلمات
تهران و واشنگتن گفت وگو کنند

رئیس ائتاف دولت قانون عراق و نخس��ت وزیر پیش��ین این کش��ور ضمن 
محکوم کردن سیاس��ت تحریم و زورگویی خواستار حل مشکات میان ایران و 

آمریکا از طریق گفت وگو شد.
ن��وری مالکی اف��زود: تنش نظام��ی در منطقه و تهدید به جن��گ همراه با 

تحریم های اقتصادی یکجانبه از س��وی آمریکا علیه همس��ایه ما یعنی جمهوری 
اس��امی ایران که در تضاد با قوانین و قواعد بین المللی اس��ت، پیامدهای خطرناکی 

برای ملت مس��لمان ایران و تمام ملت های منطقه خصوصاً عراق به دنبال خواهد داشت 
زیرا عراق به تازگی از جنگ داعش رهایی یافته اس��ت و هس��ته های خاموش آن تا به 

امروز نیز امنیت و ثبات کشور را تهدید می کند.
المالکی گفت: سیاس��ت به کارگیری زور و تهدید با ساح استراتژیک و تاش برای 
تحمیل اراده و سلطه گری باعث ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه می شود.  ایسنا 

دیدگاه
تکرار ادعای مداخله ایران در ونزوئال از سوی بولتون

مش��اور امنیت ملی آمریکا مدعی ش��د ای��ران از آن دس��ته عامان نظامی 
خارجی است که دموکراسی در ونزوئا را نابود و از سرکوب حمایت می کند.

جان بولتون نوشت: نابود کردن دموکراسی و حمایت از سرکوب در ونزوئا 
از س��وی عامان نظامی خارجی یعنی کوبا، روسیه و ایران، قابل تحمل نخواهد 

بود. این عامان مورد توجه هستند. این ادعای بولتون در ادامه ادعای اخیر مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شده است.

پمپئو پیش از این با طرح ادعاهایی بی اساس، با اشاره به لزوم آن چه خروج نیروهای 
ایرانی از ونزوئا می خواند، اظهار کرد، هر کشوری که مانع ایجاد دموکراسی مردمی در 
ونزوئا ش��ود، باید این کش��ور را ترک کند.وی گفت: ما از ایرانی ها، روس ها و کوبایی ها 
می خواهیم که خاک ونزوئا را ترک کنند. گفتنی است؛ آمریکا به دنیال حذف ایران از 

معادالت جهانی است.  باشگاه خبرنگاران 

درحاشیه

یم
سن
ت

ی��ک رس��انه انگلیس��ی نوش��ت ک��ه  رس�انه سیاست های احمقانه ترامپ ضد ایران ب�ازي 
احتمال ب��روز جنگ را افزایش می دهد و مقامات آمریکایی 

باید مراقب خواسته های خود در مقابل ایران باشند.
س��ایمون تیس��دال نویس��نده مقاله درروزنامه گاردین 
انگلیس اعام کرد که سیاس��ت های احمقانه دونالد ترامپ 
رئی��س جمهور آمریکا علی��ه ایران احتمال ب��روز جنگ را 

افزایش می دهد.
سایمون تیسدال اضافه کرد که سیاست آمریکا با هدف 
تغییر حاکمیت در تهران گزینه های دیگری را برای مقامات 

ایران باقی نگذاشته است.
تیس��دال گفت که اطاعات موجود مبنی بر این است 
که ترامپ قصد دارد از هرگونه درگیری جدید در خاورمیانه 
جوگیری کند، اما دس��ت اندر کاران��ش مانند مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه و جان بولتون مش��اور امنیت ملی و مایک 
پن��س مع��اون رئیس جمهور، ب��ه عنوان سیاس��ت گزاران 
خارجی نس��بت به اقدامات خود شرمنده نیستند. به گفته 
این نویس��نده ترامپ مش��غول کامنت گذاشتن در توییتر و 

بازی گلف است.
از نظ��ر ای��ن نویس��نده انگلیس��ی با توج��ه به جنگ 
فاجعه آمی��ز عراق، جان بولتون ک��ه طراح عملیات حمله به 
ع��راق بود، باید ب��ا دقت درباره ایران فکرکن��د و او و دیگر 
"کوته نظران" باید درباره بلندپروازی ها و خواسته هایش��ان 

در برخورد با پرونده ایران بسیار مراقب باشند.
تیس��دل تاکید ک��رد که طی روزهای گذش��ته پس از 
تصمی��م ترامپ مبنی بر اعمال تحریم های جدید ضد ایران 
و تصمیم بعدی آمریکا برای اعزام ناوهواپیمابر و بمب افکن 

ه��ای هوایی بی5۲ ب��ه خاورمیانه برای مقابل��ه با خطرات 
احتمالی حمات ایران، تنش های میان تهران و واش��نگتن 
افزایش یافته اس��ت. آمریکا مدعی اس��ت خطر حمله ایران 
بس��یار قری��ب الوقوع اس��ت و با همین بهانه موش��ک های 

پاتریوت بیشتری به منطقه ارسال کند.
در مقاب��ل، ایران اع��ام کرد که تصمی��م دارد اجرای 
برخ��ی از بنده��ای توافق هس��ته ای را متوق��ف کند و اگر 
طرف ه��ای بین الملل��ی از آن حمایت نکنند، غنی س��ازی 
۲۰درصدی اورانیوم را از سر می گیرد. رئیس جمهور آمریکا 
سال گذش��ته به صورت یکجانبه از توافق هسته ای با ایران 
)برجام( خارج شده و تحریم هایی ضد ایران در پیش گرفت.  
از سویی دیگر رئیس موسسه علم و سیاست برلین با تاکید 
بر اینکه آمریکا نمی تواند به هدف خود در فروپاشی نظام در 
ایران دس��ت یابد همچنین گفت اروپا باید آشکارا به آمریکا 

بگوید که با این هدف مخالف است.
پرت��ز درباره اینکه آیا اروپا می تواند درخواس��ت ایران 
ب��رای عمل ب��ه تعهدات برجام در خصوص ب��رآورده کردن 
امتی��ازات اقتصادی را برای این کش��ور فراه��م کند گفت: 
اتحادی��ه اروپ��ا می تواند آنچه را که آغاز کرده اس��ت انجام 
ده��د، این اتحادی��ه می تواند به ش��رکت ه��ا بگوید که به 
تحریم ه��ای آمری��کا پایبند نبوده و یا نباید پایبند باش��ند. 
اما متاسفانه این تاثیری ندارد. اتحادیه اروپا می تواند بگوید 
ک��ه واردات از ایران را نباید تحری��م کنند و بانک ها اجازه 
دارند این مناس��بات تج��اری را از نظر مالی تامین کنند اما 
این اتحادیه نمی تواند در این راستا شرکت ها را مجبور کند. 
اتحادیه اروپا ابزار برای تامین خواس��ته ایران برای تضمین 

صادرت نفت این کشور را ندارد. تسنیم 

گاردین:
سیاست های ضد ایرانی ترامپ بروز جنگ را افزایش می دهد

ی��ک رس��انه آمریکای��ی ب��ه نق��ل از  کارشناس��ان بین المللی به این نتیجه راهب�����رد
رسیده اس��ت که ایران در شرایط باج خواهی یا زور مذاکره 

نمی کند.
کارشناس��ان در گفت وگ��و ب��ا ی��ک رس��انه آمریکایی 
تحریم ه��ای جدید آمری��کا علی��ه صنایع فل��زات ایران را 
تحریک آمیز توصیف کرده، ام��ا ضمن اذعان به ناکارآمدی 
آنها در رس��یدن به اهدافش��ان گفته اند که ایران در شرایط 

باج خواهی یا زور مذاکره نخواهد کرد.  
جارت بانک، عضو اندیش��کده کارنگی در گفت وگویی 
با وبگاه ش��بکه خبری سی. ان. بی .سی می گوید تحریم های 
جدی��د آمری��کا علی��ه صنای��ع فلزات ای��ران و اع��زام یک 
ناوگروه ب��ه منطقه خاورمیانه، اقداماتی هس��تند که تعمداً 

تحریک آمیزند. 
بان��ک گفت که این تحریم ها عاوه بر هدف قرار دادن 
درآمدهای ناشی از صادرات برای ایران به دنبال اثرگذاشتن 
بر بخش زیادی از مش��اغل ایران و ایج��اد بی ثباتی در این 
کشور از طریق ایجاد مشکات معیشتی برای طبقه متوسط 
جامعه است.  ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی تحریم های 
جدی��دی علیه فلزات صنعتی ای��ران اعمال کرد. این بخش 
از اقتص��اد ایران بعد از نفت دومی��ن منبع درآمد برای این 
کشور محسوب می ش��ود. دولت آمریکا قبل از این اقدام از 
اعزام ی��ک ناوگروه و چند بمب افکن ب��ه منطقه خاورمیانه 

خبر داده بود. 
بان��ک گفت که دول��ت ترامپ-یا دس��ت کم برخی از 
عناص��ر در دولت او- می خواهند ای��ران را تحریک کرده و 
به نقض توافق هس��ته ای برج��ام وادار کنند. انجام این کار، 

شانس بازگشت به این توافق حتی در صورت روی کار آمدن 
یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا را از بین می برد.

این تحلیلگر گفته که دولت فعلی آمریکا تصور می کند 
که فش��ار اقتصادی می تواند ب��ه تغییر حکومت ایران منجر 
ش��ود. او، اما پیش بینی کرده که آمریکا در این هدف ناکام 
خواهد ماند: وقتی که ش��ما می خواهید سیاس��تی را تغییر 
دهی��د که از اهمی��ت حیاتی برای مناف��ع امنیت ملی یک 
کش��ور برخوردار نیست و سیاستی که حکومت آن را برای 
بقای خودش ضروری نمی بیند، فش��ار اقتصادی ابزار بسیار 

بسیار موثری است.
او در ادام��ه تصری��ح ک��رده ک��ه در نتیجه فش��ارهای 
اقتص��ادی، برخ��ی بازآرایی های ق��درت در می��ان عناصر 
حکوم��ت ایران محتمل تر اس��ت تا تغیی��ر کامل حکومت. 
بانک همچنین گفته که نتایج سیاس��ت های فشار مطلوب 

آمریکا یا متحدان این کشور نخواهد بود.  
هنری رم، تحلیلگر شرکت اوراسیا گروپ گفته تصمیم 
دول��ت ایران برای کاس��تن از برخی تعهدات��ش ذیل توافق 
هس��ته ای برجام اقدامی نیس��ت که ایران را فوراً به س��مت 
ساخت س��اح هس��ته ای پیش ببرد، اما س��رآغاز تحوالت 
جدیدی میان ایران و آمریکا اس��ت. روالند واگت، دانش��گاه 
مطالعات اروپا در دانشگاه هنگ کنک می گوید در آمریکا این 
احساس وجود دارد که ایران فقط به زبان زور پاسخ می دهد، 
در حالی که در پایتخت کشورهای اروپایی این احساس ایجاد 
شده که ایران در ش��رایط باج خواهی یا زور مذاکره نخواهد 
کرد. گفتنی اس��ت، به تازگی آمریکا درخواس��ت مذاکره و 
تماس گرفت��ن ایرانی ها با وی را مطرح کرده اس��ت و این 

شماره را در اختیار سوییس قرار داده است.  فارس 

رسانه آمریکایی:
 ایران در شرایط باج خواهی یا زور مذاکره نمی کند

گروه دیپلماسی  ناظران سیاسی در ارزیابی از پرون�����ده
بیانی��ه اتحادیه اروپا در واکنش به بیانیه ش��ورای 
عالی امنیت ملی ایران بر این باورند که اروپا عادت 
دارد از موضع مدعی و طلبکار وارد ش��ود و تحت 
هیچ ش��رایطی آنه��ا بخاطر ما و برج��ام با آمریکا 
سرشاخ نخواهند شد و بطورحتم اقدام ایران اتمام 
حجت با اروپایی ها به شمار می رود و باید آنها این 

هشدار را جدی بگیرند.
 اتحادیه اروپا روز پنجش��نبه 19 اردیبهش��ت 
با ص��دور بیانی��ه ای هرگونه اولتیماتوم از س��وی 
جمهوری اس��امی ایران درباره برنامه جامع اقدام 
مشترک را رد و اعام کرد که هیچ ضرب االجلی را 

از سوی تهران نمی پذیرد.
در بیانیه مش��ترک فدریکا موگرینی نماینده 
وی��ژه اتحادیه اروپا و وزرای خارجه س��ه کش��ور 
فرانس��ه، آلم��ان و بریتانیا ک��ه در خروجی وبگاه 
این س��ازمان قرار گرفته، آمده اس��ت: ما با نگرانی 
شدید، بیانیه ایران درباره تعهداتش ذیل برجام را 
ماحظه می کنیم. ما تماما به حفظ و اجرای کامل 
برجام پایبند هس��تیم، توافقی که دستاوردی مهم 
در ساختار عدم اشاعه هس��ته ای جهانی و به نفع 

امنیت تمام ما است.
موگرینی و وزرای خارجه سه کشور با درخواست 
تحکم آمیز از ایران برای اجرای کامل تعهداتش ذیل 
برجام و برنداشتن گام های تنش زا، تاکید کردند: ما 
هرگون��ه اولتیماتوم را رد می کنیم و پایبندی ایران 
به تعهداتش ذیل برجام را بر اس��اس عملکرد آن و 
معاهده منع گسترش تس��لیحات هسته ای ارزیابی 
می کنی��م. در ای��ن زمین��ه، ما نقش مه��م آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در نظارت و راستی آزمایی از 
اجرای تعهدات هسته ای ایران را یادآور می شویم. ما 
همچنین امیدواریم که ایران به پایبندی به فرمت ها 
و مکانیزم های مستقر ذیل برجام، شامل کمیسیون 

مشترک برجام ادامه دهد.

اروپا همچنان عادت دارد از موضع مدعی و 
طلبکار وارد شود

س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه گفت: 
محتوای بیانیه اتحادیه اروپا و س��ه کشور حاکی از 
آن است که نه تنها هیچ راه حل استوار و سازنده ای 
برای جلوگیری از فروپاش��ی برجام ندارند، بلکه از 
هی��چ ع��زم و اراده ج��دی نی��ز برای ای��ن هدف 

برخوردار نیستند.
سید محمدعلی حس��ینی در ارزیابی از بیانیه 
مشترک اتحادیه اروپا در واکنش به بیانیه شورای 
عال��ی امنیت ملی ای��ران در خصوص توقف برخی 
تعه��دات برجام��ی عنوان ک��رد: بیانیه مش��ترک 
نماینده وی��ژه اتحادیه اروپا و  وزرای خارجه س��ه 
کش��ور آلمان، انگلیس و فرانسه نشان می دهد که 
اروپا علیرغم ضعف و ناتوانی، همچنان عادت دارد 
که در حالی که بر اساس شواهد و قرائن گوناگون 
در موض��ع بده��کار و متهم ق��رار دارد، از موضع 
مدع��ی و طلبکار وارد ش��ود و به ج��ای پرداختن 
به آنچ��ه برعهده آن بوده و بای��د انجام می گرفته 
و بابدعه��دی انجام نگرفته، ب��ه آنچه طرف مقابل 
بر عهده داشته و چند سالی است به طور منظم و 

قابل راستی آزمایی به انجام رسانده، می پردازد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: محت��وای ای��ن بیانیه 
حکایت از آن دارد که اتحادیه اروپا و س��ه کش��ور 

آلم��ان، انگلی��س و فرانس��ه نه تنها هی��چ راه حل 
اس��توار و س��ازنده ای برای جلوگیری از فروپاشی 
برجام ندارند، بلک��ه از هیچ عزم و اراده جدی نیز 

برای این هدف برخوردار نیستند.
س��فیر پیشین ایران در ایتالیا یادآور شد: طی 
یک س��الی که از خروج یکجانبه رژی��م آمریکا از 
برجام گذشته، اروپا هیچ واکنش خاصی در مقابل 
آمریکا به عنوان طرف یاغی و شرور برجام؛ جز ابراز 
تأس��ف انجام نداده و بعضا با  برخی از رویکردهای 

ضد ایرانی واشنگتن همنوایی نیز داشته است.
وی اضاف��ه کرد: آنان بدون آنکه در پاس��خ به 
حس��ن نیت و پایبندی مس��ئوالنه ایران به تمامی 
تعهدات��ش، به وظایف و تکالی��ف خود ذیل برجام 
عم��ل کنند، با تاخیر فراوان، از س��ازوکاری به نام 
اینس��تکس رونمایی کردند که به یک س��رگرمی 
برای گذر زمان و فرصت س��وزی بیش��تر شباهت 
دارد ت��ا ی��ک راه ح��ل دلگ��رم کننده ب��رای حل 

مشکات و رفع موانع.
حس��ینی گفت: اینها همه در حالی اس��ت که 
از جمهوری اس��امی انتظار دارند حتی نسبت به 

جنازه برجام نیز پایبند و متعهد باقی بماند.
س��خنگوی اس��بق وزارت خارجه پرسید: اگر 
اروپ��ا، آنچن��ان که باره��ا گفت��ه و در بیانیه اخیر 
نی��ز بدان تصریح ک��رده که »برجام، دس��تاوردی 
مهم در س��اختار عدم اشاعه هسته ای جهانی و به 
نف��ع امنیت تمام ماس��ت« و یا در ج��ای دیگر، با 
عباراتی مش��ابه، آن را دستاوردی بزرگ در عرصه 
دیپلماسی چندجانبه بین المللی قلمداد کرده، چرا 
حاضر ب��ه پرداخت کمترین هزینه ها برای حفظ و 
حراست از این دس��تاورد نیست و انتظار نابه جا از 
جمهوری اسامی دارد که هرگونه هزینه را در این 

باره از حساب ملت ایران پرداخت کند؟
حسینی خاطرنشان کرد: نماینده ویژه اتحادیه 
اروپا و وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانس��ه بهتر 
است با تغییر رویکرد گذشته خویش، اقدام و هشدار 
اخیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی ایران را که حاصل 
اجم��اع و اتف��اق نظر هم��ه ارکان نظ��ام جمهوری 
اس��امی و طیف گسترده گرایشات سیاسی داخلی 
است و پس از یک دوره طوالنی و فوق العاده صبر و 
خویشتنداری، اعام شده، جدی بگیرند و به جای رد 
عجوالنه و شتابزده اولتیماتوم ۶۰ روزه، این فرصت 
را برای حفظ دس��تاوردی که بدان معترفند و بیش 
از آن برای صیانت از اعتبار و اعتمادی که نسبت به 
اروپا به شدت آسیب دیده و همچنین اقدام و عمل 

به تعهدات خود ذیل برجام مغتنم شمارند.

ترامپ باید منزوی شود 
س��فیر اس��بق ایران در اردن با بیان اینکه تا 
زمان��ی ما در برجام باش��یم اروپا هم در این توافق 
می ماند، گفت: اروپا به خاطر ما و برجام، با آمریکا 

سرشاخ نمی شود.
نص��رت اهلل تاجیک درب��اره بیانی��ه اخیر اروپا 

در واکن��ش به بیانیه ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
کشورمان که هرگونه اولتیماتوم از سوی جمهوری 
اسامی ایران درباره برجام را رد کرده است، گفت: 
من انتظار این موضع گیری را از اروپا داشتم و فکر 
می کردم که اروپا چنین برخوردی کند کما اینکه 
در قدم اول فرانس��ه اب��راز امیدواری کرد که ایران 

همچنان در برجام بماند. 
وی همچنی��ن بیان کرد: اصل اول ما باید این 
باش��د که در زمین ترامپ بازی نکنیم، تمام هدف 
ترام��پ از خروج از برجام این بود که س��ایرین را 
همراه خودش به بیرون از توافق ببرد و ما همچنان 
تنها باش��یم و بتواند دو مرتبه ما را در تنهایی زیر 
فش��ار قرار دهد، ب��رای امتیازگیری ی��ا هر هدف 

دیگری که دارد.
تاجیک عنوان ک��رد: در هر تحرکی و اقدامی 
باید اس��تراتژی ما به گونه ای باشد که نه تنها هم 
پیمانان را از دست ندهیم، بلکه سعی کنیم ترامپ 

در این رفتار منزوی بماند.
سفیر اس��بق ایران در اردن درباره مهلت ۶۰ 
روزه ای ک��ه ای��ران به س��ایر طرف ه��ای برجام از 
جمل��ه اروپا داده اس��ت تا تعه��دات مالی و بانکی 
خ��ود را عملیاتی کنند نیز خاطرنش��ان کرد: اروپا 
به خاطر ما و برجام با آمریکا سرش��اخ نمی ش��ود. 
اروپایی ها مش��کات عدیده ای با ترامپ دارند، سر 
جریان تعرفه ها و االن هم ش��اهد مشکات عدیده 
چینی ها ب��ا آمریکا بودیم. آمریکا با این کش��ورها 
دارای مشکات است، ولی نمی توان انتظار داشته 

باشیم که به خاطر ما سرشاخ شوند.
وی اف��زود: می توانیم انتظار داش��ته باش��یم 
اروپایی ه��ا در چارچ��وب تعهداتش��ان اقداماتی را 
انجام دهند، معتقدم اروپایی ها پای کار هس��تند، 
البته برخی معتقدند بین اروپا و آمریکا تقسیم کار 
ش��ده و موضوع پلیس خوب و بد و جنگ زرگری 

است که من قرینه ای در این زمینه پیدا نکردم.
این دیپلمات سابق کشورمان اضافه کرد: اروپا 
سرشاخ نمی ش��ود، ولی دارای ظرفیت است، اروپا 
نمی خواهد ایران را از دست بدهد و نمی خواهد با 

ایران در مس��ائل خاورمیانه سرشاخ شود. اروپا به 
وزن ایران در منطقه قائل اس��ت و عاقه مند است 
ایران در برجام بماند. البته ما در ارتباط با اروپا کم 
کار کردیم، بیشتر می توانستیم اروپایی ها را از نظر 

دیپلماتیک و کار بسیج کنیم.
وی به تشکیل نهاد متناظر اینستکس در ایران 
اش��اره کرد و افزود: ما خیلی زودتر می توانس��تیم 
نه��اد ایرانی را تاس��یس و اجرایی کنی��م تا برای 
روسیه و چین و س��ایر کشورهای طرف مبادله ما 

به الگویی تبدیل شود. 
تاجیک درب��اره آینده برجام ه��م گفت: اروپا 
عاقه مند اس��ت با ما دیالوگ داشته باشد، قائل به 
قطع کردن و س��ریع پشت سر ترامپ رفتن نیست. 
باید دیپلماسی را قوی کرده و صحنه اروپا را بیشتر 
درک کنیم و کار بیشتری انجام دهیم. رسانه کانال 
انتق��ال پیام اس��ت و باید تولید پیام را در دس��ت 
دیپلمات ها بگذاریم، باید همکاری بین موسس��ات 
مطالعاتی و دانش��گاه ها را روان تر کنیم تا نگذاریم 
روابط تلخ شود به محض اینکه روابط ما و اروپا تلخ 

شود ترامپ سعی می کند نقش آفرینی کند.
س��فیر اس��بق ای��ران در اردن خ��روج اروپ��ا 
از برج��ام را بعی��د خواند و افزود: ت��ا زمانی ما در 
برجام باش��یم آنها بعید است برجام را ترک کنند 
و البت��ه منافع م��ا نیز در ماندن در برجام اس��ت. 
اروپا می خواه��د ایران در برجام بماند، نمی خواهد 
تحوالت سیاس��ی به تحوالت امنیتی و گس��ترش 
خشونت و تروریسم منجر و مسائل خاورمیانه حاد 
شود، چرا که اگر خاورمیانه به هم بخورد حلقه اول 
امنیتی خاورمیانه، اروپاست و هر جنگی در منطقه 
شکل بگیرد، اروپا متاثر می شود و اروپا دنبال این 

است که این مسائل امنیتی نشود.

اقدام ایران اتمام حجت با اروپا است
یک کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: اقدام 
ایران به نوعی اتم��ام حجت با اروپا و توجیه افکار 
عمومی اس��ت که بدانند ای��ران چندین مرتبه به 
اروپا فرصت داد تا تعهداتش را انجام دهد، اما آنها 

چنین نکردند.
مصطف��ی انتظ��اری، در گفت وگو ب��ا مهر، در 
خصوص اقدام اخیر ش��ورای عالی امنیت ملی در 
واکنش ب��ه بدعهدی های صورت گرفته از س��وی 
اروپا و خروج آمریکا از برجام، اظهار داش��ت: یکی 
از اهداف��ی که ایران از ابتدای مذاکرات هس��ته ای 
ک��ه منتج به قرارداد برجام ش��د داش��ت، این بود 
که با انج��ام اقداماتی میان اروپ��ا و آمریکا فاصله 
ایج��اد کند. وی گفت: ای��ران به دنبال این بود که 
با ایجاد ش��کاف و فاصله میان اروپا و آمریکا بتواند 
منافع مد نظر خود را در ابعاد مختلف سیاس��ی و 

اقتصادی تأمین کند.
انتظاری تصریح ک��رد: پس از روی کار آمدن 
ترام��پ، اروپایی ها نه تنها فاصل��ه خود را با آمریکا 
بیش��تر نکردند بلک��ه تا حدودی با س��کوت خود 
که نش��ان دهنده رضایت آنها بود با سیاس��ت های 
ترامپ همراهی کردند. کارشناس مسائل بین الملل 
افزود: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا س��کوت 
و انفعال خود را همچنان ادامه داد و تاش های ما 
در راستای ایجاد اختاف و شکاف میانه آنها صرفاً 
منتج به چند بیانیه سیاس��ی از سوی شد که آنها 

هم چندان ضد آمریکایی نبود.
وی ادام��ه داد: پس از گذش��ت یک س��ال از 
خ��روج غیرقانونی آمریکا از برجام، آنهایی که امید 
داشتند که بتوان میان اروپا و آمریکا اختاف ایجاد 
کرد به این نتیجه رس��یدند که این موضوع شدنی 
نیست و باید اقدامی صورت گیرد تا مشخص شود 
ک��ه اروپا چه موضع مش��خصی در قب��ال برجام و 

ادامه همکاری با ایران دارد.
انتظ��اری بیان کرد: در واق��ع ایران می خواهد 
بداند که آیا اروپا حاضر اس��ت به تعهدات برجامی 
خ��ود در قبال ایران عمل کند ی��ا اینکه همچنان 
همراه سیاس��ت های تحریمی ترام��پ علیه ایران 
اس��ت. کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: شاید 
تنه��ا فایده ای که ای��ن اتفاقات می توان��د برای ما 
داشته باش��د این است که از آن حالت سردرگمی 
و تعلیقی که داش��تیم خارج شویم و به طور یقین 
بدانیم که اروپا در مسیر برجام و همکاری با ما، به 

کدام سمت حرکت می کند.
وی تصریح کرد: به نظر من چیزی بیش��تر از 
آنچه که در یک س��اله اخی��ر میان ما و اروپا بوده، 
در دو ماه پی��ش رو به عنوان فرصتی که ایران در 
اختیار آنها برای انجام تعهداتش��ان در نظر گرفته 
رخ نخواهد داد و مواضع اروپایی ها نسبت به اقدام 
اخیر ایران هم به نوعی بیانگر همین مطلب است.

انتظاری بیان کرد: به هر حال اقدام اخیر ایران 
به نوعی اتمام حجت با طرف اروپایی و توجیه افکار 
عمومی برای آن است که بدانند ایران چندین مرتبه 
فرصتی را در اختیار اروپایی ها قرار داد تا آنها بتوانند 
به تعهدات خود در قالب برجام عمل کنند، اما آنها 
چنین کاری نکردند. ام��ا، اگر ایران از برجام خارج 
می شد یا دست به اقدام متقابل می زد، پروپاگاندای 
طرف مقابل اینطور القا می کرد که این ایران بود که 

عهد شکنی کرد و برجام را از بین برد.
این کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل در پایان 
خاطرنش��ان کرد: اق��دام اخیر ای��ران می تواند در 
بلن��د مدت در اف��کار عمومی جهان ای��ن تأثیر را 
بگ��ذارد که در موضوع برجام، جمهوری اس��امی 
ایران کش��وری بود که پایبند به تعهداتش ماند اما 

طرف های مقابل ایران عهدشکنی کردند.

ارزیابی کارشناسان از بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا در قبال ایران: 

اروپابخاطربرجامباآمریکاسرشاخنمیشود
اولتیماتوم تهران جدی گرفته شود!


