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 اینستکس را راه اندازی کنید
و برجام را نجات دهید
اندیش��کده ش��ورای رواب��ط خارج��ی اروپا« در 
یادداش��تی با هش��دار درباره احتمال فروپاشی کامل 
برجام از اتحادیه اروپا و س��ه کش��ور فرانس��ه، آلمان 
و انگلی��س خواس��ته که با راه اندازی س��از و کار ویژه 
موس��وم به اینس��تکس مانع از شکس��ت ای��ن توافق 

هسته ای شوند.
این اندیش��کده با اش��اره به تصمیم برجامی اخیر 
ایران یادداش��تی تحت این عنوان منتشر کرده است: 

۶۰ روز برای نجات برجام فرصت وجود دارد.
ش��ورای روابط خارجی اروپا می نویسد: هم اروپا و 
هم ایران خواهان نجات دادن توافق هسته ای )برجام( 
هس��تند اما ه��ر دو طرف در صورتی ک��ه می خواهند 
از سوءمحاس��بات خطرناک اجتناب کنند، باید کامال 

موضع طرف مقابل را درک کنند.
از نظر این اندیش��کده، راه اندازی س��از و کار ویژه 
موسوم به اینس��تکس تا اواسط تابستان پیش رو باید 

اولویت کشورهای اروپایی قرار گیرد.
این ات��اق فکر اروپایی می افزاید: اگر کش��ورهای 
عضو اتحادیه اروپا س��هام دار اینس��تکس شوند و اگر 
تعدادی از مراودات در بخش کمک های بشردوس��تانه 
از طریق این ساز و کار انجام شود، در آن صورت یک 

نشانه مشخص درباره پیشرفت بروز خواهد کرد.
شورای روابط خارجی اروپا به کشورهای اروپایی 
درباره اظهارنظر درباره اعمال تحریم علیه ایران هشدار 

می دهد و این اظهارات را شتاب زده می خواند.
در یادداش��ت تصریح می ش��ود: در مرحله جاری، 
صحبت درباره تحریم های اتحادیه اروپا )علیه ایران(، 
شتاب زده است و احتماال سبب تحریک بیشتر تهران 

خواهد شد.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

خواهان توافقی بهتر با ایران هستیم، نه جنگ
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با ادعای اینکه آنچه واشنگتن انجام می دهد 

جنبه دفاعی دارد، گفت که دولت ترامپ خواهان توافقی بهتر با ایران است.
برایان هوک، مدعی ش��د که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست. وی با 
بیان اینکه نگران درگیری احتمالی با ایران نیست، مدعی شد که اقدامات آمریکا 

صرفاً پاسخی به آن چه تجاوزات ایران می خواند، است.
وی با بیان اینکه تمام آن چه آمریکا انجام می دهد، دفاعی اس��ت، مدعی شد که 

ایران همچنان تأمین کننده تروریس��م در جهان است. اگر آنها بدون تسلیحات هسته ای 
این گونه رفتار می کنند تصور کنید که اگر یک سالح داشته باشند، چگونه خواهند بود.

هوک در ادعاهای خود به اقدام اخیر آمریکا برای استقرار یک ناو هواپیمابر به همراه 
چن��د بمب افکن در منطقه اش��اره دارد که واش��نگتن ادعا می کن��د در واکنش به آنچه 
تحرکات تهدیدآمیز ایران در خلیج فارس خوانده، دست به این اقدام زده است.  ایسنا 

معادله
وزیر خارجه آلمان برای حفظ برجام به ایران برود

سخنگوی حزب سبزها در آلمان از دولت این فدرال این کشور خواست به منظور 
تالش برای حفظ برجام، وزیر خارجه خود را هر چه زودتر به تهران بفرستد.

امی��د نوری پور در مصاحبه با اش��پیگل درباره وضعیت ج��اری در رابطه با 
برجام و مواضع آمریکایی ها درباره این توافق هش��دار داد و خواس��تار سفر وزیر 

خارج��ه آلمان به تهران ش��د. وی در مصاحب��ه با این هفته نام��ه معتبر آلمانی، 
وضعیت جاری را بیش از اندازه جدی خواند و خواستار رایزنی مستقیم وزیر خارجه 

آلمان در تهران با مقام های ایران شد.
این سیاس��تمدار آلمانی با تاکید بر لزوم سفر فوری هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
ب��ه ته��ران گفت: با توجه به افزایش تهدید جنگ در خلی��ج فارس، هایکو ماس باید هر 
چه زودتر به تهران س��فر و برای باقی ماندن ایران در توافق هسته ای تالش کند..گفتنی 

است، آمریکا به دنبال حذف ایران از معادالت منطقه است.  فارس

دیدگاه
آمریکا به  دنبال جنگ نیست

وزیر خارج��ه آمریکا گفت که افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه به 
خاطر آن نیست که واشنگتن به دنبال جنگ است، هدف ما جنگ نیست.

مایک پامپئو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی.ان.بی.سی ادعا کرد: ایران 
با گسترش هرج و مرج در خاورمیانه، یک تهدید فعال علیه منافع ایاالت متحده 

به ش��مار می رود. وی در عین حال گفت: کاخ س��فید بی شک از فرصت مذاکره با 
ایران استقبال خواهد کرد.

پامپئو اظهار داش��ت: تهدیدات از س��وی ایران افزایش یافته و دولت ترامپ در حال 
تقویت ظرفیت خود برای پاس��خگویی به هرگونه اقدام تهاجمی ایران است. و به همین 
دلیل اس��ت که ایاالت متحده تصمیم به اعزام ناوگروه ضربت و بمب افکن های راهبردی 
خود به منطقه گرفته اس��ت. ما همه اقدامات درس��ت و مناس��ب را برای افزایش امنیت 

خودمان با بهترین توانایی و تالش انجام داده ایم.  صداوسیما 

درحاشیه 

-
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گروه دیپلماسی  حقای��ق از آنچه ک��ه حامیان پرونـــــده
برجام به آن باور داش��تند نزدیک  تر اس��ت، وزرای 
خارج��ه دولت ه��ای آلمان، انگلیس و فرانس��ه در 
بیانیه مش��ترکی اولتیماتوم دو ماهه رئیس دولت 
ای��ران را برای رفع تحریم های نفت��ی و بانکی که 
بر کش��ور تحمیل ش��ده را با وقاحت شرم آور رد 
کردن��د و متاس��فانه فدریکا موگرینی ک��ه تا روز 
قبل از بیانیه هم ژس��ت متعه��د بودن به برجام را 
در ق��اب تلویزیون و یا در نشس��ت های دوجانبه و 
چندجانبه برای فریب تیم دیپلماس��ی کشور بازی 
می کرد چهره واقعی خود را نمایان و این بیانیه را 

به امضای خود مزین کرده است.
عباس ضیایی نیری کارشناس مسائل سیاست 
خارجی درخصوص رد اولتیماتوم تهران از س��وی 
اتحادی��ه اروپ��ا افزود: برج��ام آنطور ک��ه از زبان 
رئیس جمهور و تیم دیپلماس��ی کش��ورمان بیان 
ش��د قرار بود زندگی را ش��یرین کند اما، حواشی 
و بدعهدی های این توافق از س��وی غرب از فردای 
این شوی سیاسی به اندازه ای بود که زندگی قشر 
کثی��ری از مردم را با چالش های گوناگون از جمله 

مشکالت معیشتی روبه رو ساخت.
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی اظهار 
داشت: شاید آنگونه که از برجام صحبت می شد این 
معاهده چاره  گشای تمام مشکالت داخلی و خارجی 
به نظر می رس��ید اما، همانطور که از ابتدا مشخص 
ب��ود غرب و رژیم آمری��کا در عمل روی هیچ یک از 
حرف های خود باقی نماندند و اروپا نیز پس از خروج 
امریکا از این برجام به جای متقاعد کردن واشنگتن 
به ل��زوم اجرای تعهدات با وقت کش��ی و حرفهای 
بی ارزش سیاست های آمریکا را به شیوه خود دنبال 

کردند و شریک دزد و رفیق قافله شدند.
وی گف��ت: آنها ب��ه جای عمل ب��ه وعده های 
خود اعالم داش��تند ما با نگرانی شدید بیانیه ایران 
را درب��اره تعهداتش در برجام بررس��ی می کنیم، 

م��ا تمام و کم��ال به حفظ و اج��رای کامل برجام 
پایبن��د هس��تیم، توافقی که دس��تاوردی مهم در 
عرصه عدم اش��اعه سالح های هس��ته ای در سطح 
بین الملل و به س��ود امنیت و آرامش همه ما است 
و با لحنی تهدید آمیز از کش��ور ما خواسته اند که 
ب��ه اجرای کامل تعهداتش در برجام و برنداش��تن 
گام های تن��ش زا پایبند بماند، ام��ا گویا فراموش 
شده این  س��ران بعد از خروج آمریکا از برجام چه 
عکس العملی را از خود به نمایش گذاشتند، حتی 
س��عی نکردند با نمای��ش دروغین و همین لحن و 
ادبیات ب��ا آمریکا برخورد کنن��د و فقط در حرف 
و ش��اید در افکار خود با تمسخر بر این سند باقی 

ماندند و روزها و هفته ها را سپری کردند.
وی گف��ت: اما امروز اعالم می کنند ما هرگونه 
اولتیمات��وم را رد می کنی��م و پایبن��دی ایران به 
تعهدات��ش در برج��ام را بر اس��اس عملکرد آن و 
معاه��ده منع گس��ترش تس��لیحات هس��ته ای یا 
همان ان. پی. تی ارزیابی می کنیم، و اعالم می کنند 
در ای��ن زمین��ه نق��ش مه��م آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتمی در نظ��ارت و راس��تی ازمایی اجرای 
تعهدات هس��ته ای ایران را متذکر می ش��وند و از 
ای��ران می خواهند که با پایبندی به س��اختارها و 
مکانیزم های مندرج در این سند، شامل کمیسیون 
مش��ترک برجام ادامه دهد، در حالی که خود را به 
فراموش��ی زده اند که خروج ای��ران از برخی از این 
تعهدات نیز بر پایه بندهای برجام اس��ت و بعد از 
این همه خویش��تن داری دولتم��ردان ما در مقابل 

این همه بدعهدی، بس��یار زشت و وقیحانه از خود 
عکس العمل نشان داده اند.

ضیای��ی نیری تصریح کرد: البته خوب اس��ت 
که در نمایش صرفا زبانی حرمت سالم و علیک را 
حفظ و از بازگش��ت تحریم های ایاالت متحده در 
پی خروج این کش��ور از برجام ابراز تاسف کرده اند 
که این ابراز تاس��ف یک ریال��ی ارزش برای دولت 
و ملت ایران ندارد، آنها در آخر نیز با درخواس��ت 
از کش��ورهای غیر عضو در برجام برای خودداری 
از انج��ام اقدامات تنش  زا اعالم  داش��ته اند مصمم 
هس��تند تا اقدامات برای تداوم تج��ارت قانونی با 
ایران صورت پذیرد که شامل اجرایی کردن کانال 
س��ازوکار ویژه مالی اینستکس است که عمال این 
س��از و کار نیز به نظر بنده نوعی س��پوکوی وقت 
و زمان در رس��یدن  ایران ب��ه منافع برجامی خود 
اس��ت، خروج پله ای از این ب��ه اصطالح توافقنامه 
درست است که دیر صورت پذیرفت اما جای شکر 
دارد که به این نتیجه رس��یدند بیش از این نباید 

دل به وعده های پوچ اروپا خوش کرد. 
وی گفت: اروپا نبای��د فراموش کند انتظارات 
ایران از کشورهای باقی مانده در برجام مشخص و 
طبق توافق طرف ها در این سند وجهه قانونی دارد، 

انتظاراتی به حق و ش��فاف که کشورهای 
اروپایی باید در این فرصت بسیار 
کوت��اه باقیمانده تا ق��دم بعدی 

ای��ران در خ��روج بن��د بند از 
برجام به آنها بپردازند.

این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی بیان 
داش��ت: از مهمترین توقعات کش��ور ادامه فروش 
نفت اس��ت که بایس��تی به همان س��طح گذشته 
بازگ��ردد و در ادامه آن درآمدهای نفتی ایران نیز 
به س��هولت در دسترس کش��ور قرار گیرد، شاید 
خروج ما از برجام باید با وس��عت بیشتری صورت 
می گرف��ت چرا که واقعیت این  اس��ت برجام هیچ 
گونه دستاورد با ارزشی برای ما به همراه نداشت و 
در قی��اس با داده های ما عمال هیچ چیزی دریافت 
نکردی��م و فروش آس��ان نفت و انتق��ال درآمد ان 
با س��هولت به کش��ور کمترین چیزی است که از 
این توافق ش��اید نصی��ب ایران ش��ود و اینجا آن 
ضرب المثل کامال بارز اس��ت ک��ه به مرگ گرفتند 

تا به تب راضی شویم! 
وی گفت: متاس��فانه نهادهای مالی و تجاری 
اروپایی ب��ه تبعیت از آمریکا به ج��ای دولت های 
خود فعالیت ه��ای مالی و تجاری 
را ب��ا ای��ران انج��ام ندادند و 
البته می ت��وان با اطمینان 
گف��ت ای��ن رفت��ار آنها با 
دولت هایشان  س��بز  چراغ 
صورت گرفته اس��ت، برخی 
از آنه��ا نیز با ات��الف وقت و 
ب��ا ش��وی تبلیغاتی به 
بعد  و  آمدند  ایران 
از چن��د امض��ا و 
یادگاری  عکس 

چراغ خاموش از کش��ور خارج شدند که این رفتار 
نشان از وجود ژن بدعهدی در غرب و غرب  گرایان 
است، حال چند روزی اس��ت ایاالت متحده برای 
لغ��و تحریم ها خواس��تار مذاکره مج��دد و توافق 
جدید هس��ته ای دیگری با ایران شده و با تصوری 
هالیوودی با ارس��ال چند ن��او و هواپیما در خیال 
خود به دنبال فشار روانی در فضای آرایش جنگی 
است و عده ای خود فروخته در خارج از کشور نیز 
به این تصویر خیالی اب و تاب می دهند و فراموش 
کرده اند آن اش��ک های تفنگداران آمریکایی را که 

به دست فرزندان سپاه دستگیر شدند.
وی افزود: یا آن پهباد ش��کار ش��ده توس��ط 
صیادان بی��دار ما ، فراموش کرده ان��د تنگه هرمز 
اولوی��ت ما نب��وده و نیس��ت و حت��ی پایگاه های 
آمریکای��ی در اطراف کش��ور ه��م از کوچک ترین 
گزینه ه��ای تقابل با آمریکا هم برای ما به ش��مار 
نمی آید، ش��اید تصور نکنند که به وس��عت ایران 
موش��ک های وی��ران کنن��ده ای آماده ش��لیک به 
سوی دش��منانی اس��ت که افکار ش��وم در خیال 
خود می پرورانند و بچه گانه است کسی خیال کند 
دولتی از ان  س��وی دنیا با اعزام چند ناو و نمایش 
تلویزیونی بتواند با کشور و ملتی مقابله کند که در 
۳ دهه پیش با دس��ت خالی و دلهایی پر از غیرت 
و عزت و ایمان تمامی توطئه های ش��رق و غرب را 

در جنگ تحمیلی نقش بر آب کرد .
وی با تاکید بر اینکه ایران امروز کشوری است 
که معادالت منطقه و فرا منطقه ای را تغییر می دهد، 
خاطرنش��ان ک��رد: از ای��ن رو رویاپ��ردازان غربی- 
صهیونیس��تی بهتر اس��ت از این خواب بیدار شوند 
ت��ا خواب آنه��ا تبدیل به کابوس م��رگ آوری برای 
آنها نش��ود، در انتها اشاره کنم امضای برجام شاید 
اشتباهی بود در اعتماد به غرب و آمریکا، اما خروج 
از آن می تواند در صورت مرتکب شدن کوچکترین 
خطایی از سوی دشمنان مهر پایانی باشد بر قدرت 

نمایی نظام سرمایه داری در نقشه بین المللی.

کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت وگو با سیاست روز:

 غرب مراقب باشد، خواب آنها برای ایران
به کابوس مرگ آور تبدیل نشود


