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دیدار ظریف با وزیر خارجه ترکمنستان
وزیران امور خارجه ایران و ترکمنستان در عشق 

آباد دیدار و گفتگو کردند.
محمد جواد ظریف و رش��ید مردوف وزیران امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکمنستان 

ظهر امروز در عشق آباد دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار طوالنی در خصوص طیف وس��یعی 
از موضوعات در زمینه روابط دوجانبه و همکاری های 
منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر به عمل 

آمد.
وزیر امور خارجه ترکمنس��تان در این دیدار سفر 
همت��ای ایرانی خود به ترکمنس��تان را بس��یار مهم و 
بموقع ارزیابی کرد و افزود: ترکمنستان اراده سیاسی 

برای گسترش همه جانبه روابط با ایران دارد.
ظری��ف نی��ز با اش��اره به دی��دار خود ب��ا رئیس 
جمهور ترکمنس��تان اظهار داشت: مشترکات ما بیش 
از همس��ایگی اس��ت و جمهوری اس��المی ایران برای 
گس��ترش بیش از پیش روابط دو کش��ور دوس��ت و 

همسایه آمادگی کامل دارد.  صداوسیما 

 واکنش ایران به حوادث اخیر 
در دریای عمان

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران حوادث روز یکشنبه برای چند کشتی در دریای 

عمان را نگران کننده و تأسف بار دانست.
سید عباس موس��وی با  اشاره به تأثیر منفی این 
حوادث بر س��المت کش��تیرانی و امنیت عبور و مرور 
دریایی نس��بت به هرگونه دسیسه از سوی بدخواهان 
جهت برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار داد و 
خواهان هوشیاری کشورهای منطقه نسبت به هرگونه 

ماجراجویی از سوی عوامل خارجی شد.  ایرنا 

اخبار

تنها از طریق ارتباط با کشورهای منطقه 
می توان تحریم را دور زد

س��فیر اس��بق ایران در ن��روژ گفت: تنه��ا جایی 
ک��ه می توانی��م تحریم ه��ا را دور بزنی��م در ارتباط با 
کشورهای همسایه و منطقه است، کشورهایی که با ما 

مرز مشترک دارند.
عبدالرضا فرجی راد در پاس��خ به این س��وال که 
واکنش ایران به اقدامات تبلیغاتی فراوان آمریکا علیه 
سیاس��ت های ایران که به منظور بدنام سازی و القای 
تصویری تهدید زا و نامطلوب از ایران در افکار عمومی 
جهان به خصوص کش��ورهای منطقه، انجام می شود، 
چه مواردی می تواند باشد؟، گفت: تبلیغات منفی علیه 
ایران بسیار زیاد است، رسانه های برخی از کشورهای 
مرتجع منطقه هم به کمک آنها آمدند و درصد باالیی 
از ش��بکه های این کشورها را آمریکایی ها یا خریده اند 

یا در سهام آنها شریک هستند.
وی گفت: آمریکا بخشی از تحریم های خود علیه 
ایران را با تبلیغات منفی در میان کش��ورهای منطقه 
پیش می برد، اما در مقابل ما برنامه منس��جمی نداریم 
که بگوییم ایران کشوری امنیتی نیست و تهدیدی در 

منطقه و جهان به حساب نمی آید.
کارشناس مسائل بین الملل افزود: ممکن است در 
برخی از مالقات های دیپلماتیک این موضوع از جانب ایران 
به طرف های خارجی مطرح شود و دیدگاه های خودمان 
را نس��بت به موضوعات و تح��والت مختلف منطقه ای و 
بین المللی بیان کنیم، اما این دیدارهای حضوری و تک 

به تک، خیلی تأثیر عمومی نخواهد داشت.
فرج��ی راد تصریح ک��رد: معتقدم ک��ه باید یک 
کمیته تبلیغاتی منسجمی از دستگاه های مختلف اعم 
از صدا و س��یما، برخی دس��تگاه های مرتبط و بعضی 
جاه��ای ُمجاز در فضای مجازی ک��ه به زبان های غیر 
فارسی فعال هستند تشکیل شود و با اقدامات مناسب 
و متقابل، نشان دهند که ایران چهره امنیتی و تهدید 

زایی در منطقه و جهان نیست.
وی ادام��ه داد: ای��ن کمیت��ه تبلیغات��ی بای��د با 
برنامه ریزی و اقدامات منس��جم و مستمر در مقابله با 
حجم وس��یع تبلیغات منفی علیه ایران این موضوع را 
بی��ان کند که اقدامات ایران در س��وریه و عراق بنا به 
خواست دولت های آنها و در جهت مبارزه با تروریسم 

و گروه های افراط گرایی چون داعش بوده است.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: این موضوع که 
آنها می گویند ایران باید از آن دو کش��ور خارج شود با 
توجه به شرایطی که دوباره داعش فعالیت های خود را 

علنی کرده است هم جای تأمل دارد.
فرج��ی راد ب��ا بیان اینک��ه هر زم��ان دولت های 
س��وریه و عراق اعالم عدم نیاز به ایران کنند مشکلی 
نداریم، گفت: اخیراً اقداماتی در مقابله با هجمه شدید 
تبلیغات��ی علیه ای��ران صورت گرفته اس��ت اما باید با 

جدیت و توان بیشتری این موضوع را دنبال کنیم.
وی تاکی��د کرد: زمان��ی که ما ب��ا دیپلمات های 
خارجی دیدار می کنیم عالقه و تمایل آنها به همکاری 
و ارتباط با ایران را شاهد هستیم. آنها نسبت به ایران 

و اقدامات ما مواضع مثبت دارند.  مهر

از نگاه دیگران 

اصرار فرانسه بر ماندن ایران در برجام
وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد، اروپا همچنان بر باقی ماندن ایران در توافق 

هسته ای تأکید دارد.
ژان ایو لودریان با اشاره به ضرب االجل دو ماهه ای که ایران برای کشورهای 
باقیمان��ده در برج��ام و انجام تعه��دات آنها ذیل این تواف��ق معین کرده، گفت: 

صحبت ایران از ضرب االجل در رابطه با توافق هسته ای غیرقابل قبول است.
وزیر خارجه فرانس��ه با اشاره به سیاست فش��ار حداکثری آمریکا در قبال ایران 

تأکید کرد: درس��ت اس��ت که موضع آمریکا برای افزایش فشار و تحریم ها علیه ایران از 
نظر ما نامناسب است، اما این مسئله نیز برای ما ناخوشایند است که چنین اولتیماتومی 

از جانب ایران  مطرح شود.
وزرای خارجه انگلیس، فرانس��ه و آلمان به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل یک نشست اضطراری برگزار کردند.  ایرنا 

راهبرد
برجام باید حفظ شود اما شرط های ایران هم عاقالنه نیست

وزی��ر ام��ور خارجه هلند در جم��ع خبرنگاران در بروکس��ل ضمن تاکید بر 
اهمیت مذاکره درباره وضعیت برجام اظهار کرد شرط  های جدید مطرح شده از 

سوی ایران "عاقالنه" نیست.
استف بالک نوش��ت: مذاکره اهمیت بسیاری داد. ایران شرط های مضاعفی 

مطرح کرده است که عاقالنه نیست.
وی افزود: مهم اس��ت که ایران به توافق پایبند باش��د. ما اقداماتی را برای ادامه 

مذاکرات ش��روع کرده ای��م. وزیران امورخارج��ه اتحادیه اروپا در نشس��ت دیروز درباره 
تالش ها برای نگه داشتن ایران در برجام بحث و رایزنی کردند. 

فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش از برگزاری این 
نشس��ت در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درباره وضعیت پیرامون برجام اظهار داشت: ما 

کماکان از این توافق و اجرای کامل آن حمایت می کنیم.  فارس 

دیدگاه
ایران نباید در مسیر گسترش تسلیحات هسته ای قرارگیرد 
وزیر خارجه انگلی��س در واکنش به افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا در 
اظهاراتی مغرضانه گفت نباید ایران را مجدداً در مسیر هسته ای شدن قرار داد.

جرم��ی هانت، در اظهارات مغرضانه خود گفت: نبای��د بار دیگر ایران را در 
مسیر گسترش تسلیحات هسته ای قرار دهیم.

هفته گذش��ته حس��ن روحانی، رئیس جمهور کش��ورمان، در سالگرد خروج 
آمریکا از این توافق، در پاس��خ به بدعهدی غرب از تعلیق بخشی از تعهدات برجامی 

ایران خبر داد. او در س��خنرانی خود اظهار داش��ت: برجام تصری��ح می کند که چنانچه 
برخی از اعضاء توافق را نقض نمایند، بند بیست و شش و بند های سی و شش این حق 
را به ما داده اس��ت تا این موضوع را در کمیس��یون مشترک مطرح نماییم و تعهداتمان 
را کاهش دهیم. امروز ما از تعهداتمان می کاهیم، ولی از توافق خارج نمی ش��ویم.گفتنی 

است؛ آمریکا به دنبال حذف ایران از معادالت جهان است.  تسنیم

در حاشیه 

ین
رد
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حق ایران برای اق��دام متقابل در برابر نظ�����رگاه رهبر جریان حکمت عراق با تأکید بر 
آمری��کا تصریح کرد: طبیعی اس��ت که ای��ران واکنش های 
متناس��ب با میزان ضررهایی که به صفر رس��اندن صادرات 

نفت ایران به جای می گذارد، از خود نشان دهد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق پس از دیدار با مقامات 
کش��ور کویت در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کرد و اظهار 
داش��ت: کویت نخس��تین کش��ور عربی بود که از عراق در 
موفقیت آمی��ز بودن رون��د تغییر، حمایت ک��رد، امیدواریم 
ک��ه در مرحل��ه کنونی ش��رکت ها و بازرگان��ان کویتی در 
ع��راق حضور پیدا کنند و از فرصت های موجود برای منافع 

مشترک دو کشور بهره برداری کنند.
وی ادامه داد: ما امروز تجربه دموکراس��ی حائز اهمیتی 
در عراق داریم و به این تجربه افتخار و از آن دفاع می کنیم. 
عراق توانست از مرحله صف بندی های مذهبی و نژادی گذر 
کند و وارد مرحله برنامه های ملی ش��ده اس��ت، در همین 
ارتباط دو ائتالف بزرگ )اصالح و سازندگی و بناء( تشکیل 
ش��ده که هر کدام از آنها دربردارنده گروه های سیاس��ی از 

طیف های مختلف عراقی هستند.
رئی��س ائتالف اصالح و بازس��ازی افزود: اگ��ر تجربه دو 
ائتالف بزرگ موفقیت آمیز باش��د، ما در سال 2022 در برابر 
وضعیت کاماًل متفاوت تری خواهیم بود به طوری که دو ائتالف 
مذکور بر سر به دست آوردن اکثریت پارلمانی، تشکیل دولت 
و نیز اداره کشور به رقابت می پردازند و در ادامه ائتالف مقابل 
به سمت اپوزیسیون می رود تا بازوی دیگر دموکراسی را که 16 

سال است عراق فاقد آن است، تشکیل دهد.
حکی��م گفت: افزایش بهای نف��ت و کاهش هزینه های 
جنگی در عراق س��بب فراهم آمدن بودجه ای مناسب برای 
ارائه خدمات عمومی و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ 

علیه داعش خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد اولویت اصلی باقی 

خواهد مان��د، عنوان کرد: این مهم با ش��عاردهی ها محقق 
نمی شود، بلکه با گام های مشخص و تدوین طرح راهبردی 
کاملی برای مبارزه با فس��اد در کش��ور ب��ه منصه ظهور در 
خواهد آمد. امیدواریم که ش��ورای عالی مبارزه با فساد که 
اخیراً ش��کل گرفته، در جامه عمل پوشاندن به این الزامات 

موفق عمل کند.
حکی��م ادامه داد: ما ش��اهد رویکردی مهم مبنی بر در 
پیش گرفتن سیاس��ت درهای باز از س��وی ع��راق در قبال 
کش��ورهای منطقه و جهان و رهسپار شدن تمام کشورهای 
منطقه به س��مت عراق هستیم و این در حالی است که این 
کشورها اختالفات شدیدی با یکدیگر دارند، اما تمایل جدی 
نیز به فعالیت و س��رمایه گذاری در عراق و به انجام رساندن 

پروژه های بزرگ در این کشور دارند.
وی تأکی��د ک��رد که عراق به س��مت تحق��ق وضعیتی 
مت��وازن در مناس��بات منطقه ای و بین الملل��ی خود پیش 
م��ی رود و نمی خواهد که صحن��ه ای برای نزاع و جنگ های 
نیابتی باشد، بلکه می خواهد پلی باشد که در آن، طرف های 
متخاصم در چارچ��وب و معیارهای منفعت ملی عراق گرد 
هم آیند و این چیزی است که ما برای آن تالش می کنیم.

رهبر جریان حکمت ملی اضافه کرد: تحقیق اصالحات 
زمان ب��ر اس��ت و اینک��ه مردم نس��بت به وج��ود گام های 
اصالح گرایان��ه جدی قانع ش��وند زمان بیش��تری می برد تا 
درس��تی ای��ن امر ثابت ش��ود، این چیزی اس��ت که ما در 
راستای آن تالش می کنیم. ما در این راه طرح ها، دیدگاه ها 

و گام های محکمی برای تحقق این امر داریم.
حکی��م با ابراز اینکه افزای��ش تنش در مواضع آمریکا و 
ایران دغدغه بزرگی برای عراق و منطقه اس��ت، گفت: این 
امر پس از آن صورت می گیرد که ایاالت متحده از سیاست 
اعمال فشار بر تهران برای کاهش صادرات نفت گذر کرده و 
اکنون سیاس��تی را اعمال می کند که بر مبنای آن ایران در 

تنگنای شدید قرار می گیرد.  تسنیم 

رهبر جریان حکمت عراق:
اقدام متقابل در مقابل اقدامات آمریکا حق ایران است

مقام روسی:
وسیه  ضرب االجل ایران شامل ر

نمی شود
به گفته مقام��ات بلندپایه ایرانی  و روس��ی، ضرب االج��ل تعیی��ن معادل�����ه
ش��ده تهران درباره لزوم اجرای برجام، تنها خطاب به 
کشورهای اروپایی است که با وجود ادعای حمایت از 
توافق هس��ته ای، اقدام جدی در دف��اع از آن در برابر 

اقدامات تحریک آمیز آمریکا نکرده اند.
روزنامه ایزوستیا، چاپ مسکو، در تحلیلی نوشته 
است: ضرب االجل تعیین شده از سوی حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران درباره اینکه کشورهای تضمین 
کننده در توافق هس��ته ای، بای��د تعهدات خویش در 
قبال جمهوری اس��المی را اجرا کنند، ش��امل روسیه 
نمی ش��ود. این مسئله را یک مقام بلندپایه در محافل 
دیپلماتی��ک ایران به ای��ن روزنامه گفته اس��ت. وی 
همچنین یادآور ش��ده که متن نام��ه ایران خطاب به 
همه ش��رکت کنندگان در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( یکسان انتخاب شده، ولی موضع گیری تهران 

درباره روسیه و کشورهای اروپایی متفاوت است.
در ش��ورای فدراس��یون )سنای( روس��یه نیز این 
مس��ئله را تایی��د کرده و یادآور ش��ده اند که مس��کو 
به ط��ور کامل تعه��دات خویش در قب��ال توافقنامه 
هسته ای را اجرا کرده و معتقد است درخواست ایران 
از کشورهای اروپایی درباره پایبندی به تعهداتشان در 

قبال برجام، منطقی است.
رئیس جمهوری ایران چهارش��نبه گذشته  توقف 
اجرای برخی تعهدات این کشور در چارچوب توافقنامه 
هس��ته ای را اعالم و در پیام هایی برای س��فرای پنج 
کش��ور ضامن در توافقنامه هسته ای، یعنی کشورهای 
انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه، از این کشورها 
خواس��ت تا تعهدات خود در قبال جمهوری اس��المی 

ایران را اجرا کنند.  فارس

در میزگرد سی ان ان؛ 
ایران تسلیم سیاست کاخ سفید 

نمی شود
شبکه سی. ان. ان در میزگردی با  رس�انه مش��ارکت دو دیپلمات برجسته ب�ازي 
آمریکایی، درباره تبعات سیاست های دولت آمریکا در 

قبال جمهوری اسالمی ایران هشدار داد.
برنامه جی. پی. اس که با مجری گری فرید زکریا از 
نظریه پردازان و تحلیلگران برجس��ته روابط بین الملل 
از ش��بکه سی. ان. ان پخش می ش��ود به موضوع ایران 
اختصاص داش��ت و کارشناس��ان حاضر در این برنامه 
درباره تبعات سیاس��ت های دولت کنون��ی آمریکا در 

قبال ایران صحبت کردند.
ویلی��ام برنز دیپلمات باس��ابقه و مس��ئول اصلی 
مذاکرات محرمانه با ایران در دولت سابق آمریکا یکی 
از مهمانان این میزگرد بود. او در پاسخ به سوال زکریا 
درباره سیاس��ت دول��ت دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمری��کا در مورد ایران، سیاس��ت موس��وم به فش��ار 
حداکث��ری را قماری پرریس��ک توصیف کرد و گفت: 
ش��ما دیپلماس��ی اجبار را آغاز کرده اید بی آنکه کانال 

دیپلماسی وجود داشته باشد.
وی اف��زود: رئیس جمهور می گوی��د توافق بهتری 
می خواه��د، اما واقعیت چیز دیگری به نظر می رس��د، 
اینکه این دولت فروپاشی یا تسلیم رژیم ایران را دنبال 
می کند، که هیچ کدام اینها واقع بینانه به نظر نمی رسد.

ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی 
آمریکا« دیگر مهمان حاضر در این برنامه بود، که او هم 
به انتقاد از سیاست دولت ترامپ پرداخت و گفت: اگر به 
وزیر خارجه گوش دهید، می بینید درخواست هایی برای 
تغیی��ر بنیادین رفتار ایران ارائه کرده که عمال به معنی 
تغییر رژیم هس��تند. هاس گفت دولت ترامپ به جای 
کناره گیری از توافق هسته ای، باید بسته ای اصالح شده 

از توافق هسته ای ارائه می کرد.  فارس 

 در راس�تای اقدام چهارش�نبه گذش�ته دولت 
مبن�ی بر کاه�ش تعهدات هس�ته ای خود، ذیل 
برجام برخی آن را اقدامی دیرهنگام می دانند و 
برخی هم معتقدند که اساسًا نباید دولت دست 
به چنی�ن اقدام حساس�یت برانگیزی می زد. از 
نگاه ش�ما این اقدام در شرایط کنونی متناسب 

با تحوالت و اقتضائات است؟ 
برای س��نجش تناسب اقدامات و واکنش های 
تهران متناس��ب با تح��والت و اقتضائات جاری در 
منطقه و سطح بین الملل باید دید که این اقدامات 
تا چه اندازه در چارچوب راهبردی اس��ت که نظام 
برای کش��ور تعیین کرده، اگر راهبرد نظام حفظ و 
تداوم برجام باش��د، مطمئنا توقف فروش اورانیوم 
غنی شده و آب س��نگین از جانب دولت در هفته 
گذش��ته مغایر با این نگاه است. در کنار آن تعیین 
ضرب االجل دو ماه برای اروپایی ها فضا را در سطح 

بین الملل هم با تشتت بیشتری روبه رو کرد.
 چ��ون در بیانیه پنج ش��نبه گذش��ته اروپا به 
صراح��ت این ض��رب االجل رد ش��د. هرچند که 
بیانیه قاره س��بز در مجموع بیانیه مثبتی بود، اما 
در عی��ن حال این بیانیه نش��ان م��ی داد که اقدام 
دولت حساس��یت هایی را هم برای کشور از جانب 
قاره سبز در پی داشته است که یقینا ادامه خواهد 
داش��ت. چون اگر مطاب��ق با گفته ه��ا پس از 60 
روز اروپ��ا نتواند کاری انجام ده��د و ایران هم در 
گام دوم به س��مت اقداماتی مانند افزایش س��طح 
غنی س��ازی گام بردارد میزان حساس��یت بیشتر 
و بیشتر خواهد شد و بس��تر برای نگاه های منفی 
علیه تهران افزایش پیدا خواهد کرد. اگر تمام این 
گام ه��ا مطابق با گفته های تهران عملیاتی ش��ود، 
نش��ان می دهد که برخی در داخ��ل هم به دنبال 
خروج از برجام هس��تند و این دقیقا همان چیزی 

است که آمریکا به دنبال آن بوده است.
 اگر شما به روزهای آغازین ریاست جمهوری 
دونالد  ترامپ نگاه کنید در آن دوران کاخ س��فید 
س��عی داشت با ایجاد برخی ش��رایط، تهران را به 
س��مت خروج از برجام برجام بکش��اند. اما با نگاه 
خ��اص تهران و هوش��مندی آن موق��ع نهایتا 1۸ 
اردیبهش��ت سال گذشته این دونالد ترامپ بود که 
رسما از برجام خارج شد. لذا در این شرایط اکنون 
تهران دس��ت برتر را دارد، چ��ون تمام کارت های 
ب��ازی آمری��کا در خص��وص تحریم ه��ا و تمامی 
تهدی��دات علیه ایران رو ش��ده اس��ت. ولی از آن 
سو این تهران اس��ت که در چارچوب برجام هنوز 
اهرم های خود را دارد. پس اگر تهران هم به سمت 
خ��روج تدریجی از برجام گام ب��ردارد، یقینا برگ 

برنده های تهران هم ناکارآمد خواهد بود.
ب��ه عبارت دیگر اکنون ابع��اد حقوقی خروج از 

توافق هس��ته ای بر دوش آمریکا و اروپا است و توپ 
در زمین آنها قرار گرفته است. ولی اگر ما به سمت 
خروج از برجام گام برداری��م دوباره تمام نگاه ها به 
س��مت تهران خواهد بود. باید مدام این واقعیت را 
در نظر داشت که اس��تراتژی ایاالت متحده آمریکا 
در روزها و ماه های پیشرو این است که  تهران را به 

سمت واکنش هایی مانند خروج از برجام بکشاند.
با این تفاس�یر و در نگاهی کالن آیا اقدام دیروز 
دولت واکنش به تحریم و فش�ارهای آمریکا در 
طول یک س�ال گذشته و نیز تعلل قاره سبز در 
انج�ام تعهداتش بود و یا می ت�وان برای کاهش 
تعه�دات هس�ته ای، ذی�ل برجام ی�ک تصمیم 

برنامه ریزی شده را مد نظر قرار داد؟
با توجه به نکاتی که در سوال قبلی به آن اشاره 
داش��تم یقینا تمام اقدامات ایران صرفاً واکنش به 
فش��ارها و تحریم های ایاالت متحده آمریکا و نیز 
تعلل و بدعهدی اروپاس��ت. اما نکته اینجاست که 
اکنون ش��رایط ب��رای گام نهادن بیش��تر ایران در 
مسیر آمریکا با اقدامات هفته گذشته تهران بیش 
از پیش مهیا ش��ده است. چون مطمئنا در این 60 
روز اروپ��ا کاری صورت نخواهد داد و دوباره تهران 
در گام دوم ب��ه س��مت غنی س��ازی پیش خواهد 

رفت و پیرو آن مس��ئله خروج تدریجی از برجام و 
در نهایت اجماع جهانی علیه تهران ش��کل خواهد 

گرفت. 
آن گاه دس��ت کاخ س��فید برای هرگونه بازی 
و فش��ار علیه ایران باز خواهد بود. پس به نظر من 
ت��ا بیش از این دیر نش��ده اس��ت باید یک تجدید 
نظر جدی در این خصوص داش��ته باشیم. چرا که 
توافق هسته ای اکنون تنها روزنه ای است که مانع 
از اجرای برنامه های بعدی آمریکا ش��ده است. لذا 
خروج تدریجی از برجام آن چیزی است که آمریکا 
از ایران می خواهد و متاس��فانه م��ا هم در این راه 

گام های خود را برداشته ایم.
ولی با توجه به بیانیه اخیر ش�ورای عالی امنیت 
ملی درخصوص ضرب االجل دو ماه برای اجرای 
اقدام دوم، آیا می توان تصمیم دولت را یک اقدام 

گام به گام و برنامه ریزی شده در نظر داشت؟
یقینا بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی بیش��تر 
جنبه نمادین داش��ت تا جنب��ه عملیاتی، چرا که 
تم��ام تصمیمات ایران مبنی ب��ر توقف فروش آب 
س��نگین و اورانیوم غنی ش��ده در راستای تحریم 
های هس��ته ای برجامی کاخ س��فید بود. یعنی با 
توجه به تحریم های 4 می کاخ س��فید، ایران دیگر 
نمی تواند آب س��نگین و اورانیوم غنی ش��ده را به 
فروش برس��اند، پس عمال اق��دام دولت در توقف 
فروش آب س��نگین و اورانیوم غنی ش��ده نتیجه 

شرایط تحریمی آمریکاست.
از ط��رف دیگران باید گفت ک��ه علیرغم تمام 
مواضع سیاسی و دیپلماتیک دلگرم کننده اروپا در 
خص��وص برجام و حمایت از ایران ما عمال ش��اهد 
هس��تیم که در یک س��ال گذش��ته با اعالم کردن 
اس.پی.وی و بعد از آن اینستکس هیچ گونه اتفاق 
خاصی برای نقل و انتقال پولی و بانکی و نیز فروش 
نفت ایران روی نداد. پس باید قبول کنیم این دست 

اقدامات و این بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی هم 
نمی توان��د تغییر چندان زیادی در توان اروپا ایجاد 
کند. چون دولت ه��ای اروپایی به صورت جدی به 
دنبال ایجاد گش��ایش های اقتصادی هس��تند، اما 
واقعیت ها نشان می دهد که توان تروئیکای اروپایی 

به پای قدرت اقتصادی آمریکا نمی رسد. 
البت��ه ش��اید در 60 روز آتی برخ��ی اقدامات 
نمادی��ن از جان��ب لندن، پاری��س و برلین صورت 
گیرد، اما واقعیت این اس��ت که مطمئنا نمی توان 
ش��اهد گش��ایش جدی بود. از طرف دیگر با توجه 
ب��ه تحرکات نظامی آمریکا ط��ی روزهای اخیر که 
گمان زنی های متفاوتی را در داخل کشور و سطح 
بی��ن المل��ل ایجاد کرده اس��ت، به نظر می رس��د 
که اکن��ون حلقه فش��ارها، هم بر ای��ران و هم بر 
کش��ورهای اروپایی بیش از پیش تنگ تر خواهد 
شد. لذا مجددا عنوان می کنم که مجموعه اقدامات 
ایران در راس��تای یک پروس��ه برنامه ریزی شده 
نبوده است، بلکه در سایه ریل گذاری و واکنش به 

فشارهای آمریکا قرار دارد. 
آیا ب�ا این اق�دام واکنش�ی در قب�ال تحرکات 
آمریکا و تعلل قاره س�بز می توان شاهد کاهش 

فشارهای ایاالت متحده بود؟
م��ن چنین تصوری ندارم. متاس��فانه به دلیل 
فش��ارهای سیاس��ی و نیز تحریم های اقتصادی از 
جانب ایاالت متحده آمریکا در یک س��ال گذشته 
که چالش های بسیار جدی در حوزه معیشت برای 
جامعه ایجاد کرده ش��رایط به گونه ای رقم خورده 
اس��ت که ب��ه نظر نمی رس��د حتی ب��ا تغییر این 
راهبردها ترامپ بخواهد در قبال کاهش فشارهای 
ب��ر ایران کاری صورت ده��د. اتفاقا به نظر من این 
اقدام تهران دایره واکنش های تقابلی را میان ایران 
و آمریکا افزایش می دهد. در این راستا همین هفته 
گذش��ته ش��اهد تحریم حوزه فلزات ایران بودیم و 

قطعاً در آینده نمی توان تحریم صنعت پتروشیمی 
را هم دور از ذهن داشت. پس همان گونه که گفتم 
آمری��کا از تمام برگ های برنده خود در قبال ایران 
استفاده خواهد کرد و این واکنش ایران در خصوص 
توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین تنها 

دایره اقدامات را واکنش ها را افزایش می دهد.  
و  ب�ه م�وازات تح�والت در عرص�ه سیاس�ی 
دیپلماتیک واش�نگتن طی روزه�ا و هفته های 
اخیر، تح�رکات نظامی و امنیتی کاخ س�فید را 
نیز شاهد بوده ایم، آیا این ژنوم ژئواستراتژیک 
و امنیتی، منطقه غرب آس�یا را برای ایجاد یک 

تنش نظامی شکل می دهد؟ 
در خصوص مسئله تنش نظامی ایران با ایاالت 
متح��ده آمریکا باید این نکت��ه را گفت که اکنون 
شرایط به قدری پیچیده و مبهم است که نمی توان 
به صورت قاطع در خصوص وقوع یا عدم وقوع آن 
نظر داد. به هر حال از یک سو شرایطی برای عدم 
درگیری و تنش نظامی میان ایران و آمریکا وجود 
دارد. چون ابتدا به س��اکن خ��ود دونالد ترامپ با 
توجه به ش��عارهای انتخاباتی و نقدهای جدی که 
به سیاس��ت های جنگ افروزانه جورج بوش پسر و 
باراک اوباما داش��ت، چن��دان رغبتی به ایجاد یک 
تنش نظامی و افزایش هزینه اقتصادی بر آمریکا را 
ندارد. ثانیا این که حاکمیت در ایران نیز تمایلی به 
ایجاد جنگ با آمریکا را ندارد. چرا که تاکنون رفتار 
و اقدام��ات تهران، به خص��وص از جانب نظامیان 
علیرغم حساسیت موقعیت بسیار سنجیده، دقیق 
و هوشمندانه بوده است. البته این دقت نظر شرط 
الزم اس��ت، اما شرط کافی نیست. ما باید مراقبت 
و کنترل دقیق شرایط را هم در دستور کار داشته 
باش��یم که خدای ناکرده ایران به سمت اقدام غیر 

مترقبه و ناخواسته ای کشیده نشود.
اما در آن س��و احتم��ال وقوع تنش و درگیری 
می��ان دو ط��رف را هم نبای��د نادی��ده گرفت. در 
ای��ن رابطه باید نقش و می��زان اثرگذاری برخی از 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را مد نظر داشت؛ 
بازیگرانی مانن��د امارات متحده عربی، عربس��تان 
سعودی، بحرین و اسرائیل در کنار بازیگرانی چون 
ج��ان بولتون، مایک پمپئو، مایک پنس و غیره که 
به ش��دت تمایل دارند تنش نظام��ی میان ایران و 
آمریکا روی دهد. از این رو حتی این احتمال وجود 
دارد که برخی از گروه ها و جریان های شبه نظامی 
وابس��ته به هر کدام از این کشورها با تحریک مالی 
و سیاس��ی اقداماتی را برای درگیر کردن دو طرف 
انج��ام دهن��د و آتش یک جنگ را می��ان تهران و 
واش��نگتن بر افروزانند. اما ب��رای تحلیل دقیق تر 
باید دید که تح��والت منطقه وجهان طی روزها و 

هفته های آتی چه تغییراتی پیدا خواهد کرد.

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد: 

اقدام تهران برگ برنده ای برای کاهش فشارهای کاخ سفید؟ 
امید چندانی به اروپا برای دو ماه آینده نیست

اقــــدام  با  گ���و گفت و
شنبـــه  ر چهــا
توقف  خصوص  در  دولت  گذشته 
آب  و  شده  غنی  اورانیوم  فروش 
سنگین اقتضائات مناسبات ایران و 
آمریکا با تغییرات جدی روبه رو شد؛ 
اما تبعات این اقدامات در این روابط 
و تنش دو طرف که هر روز در حال 
آیا  بود؟  اوج گیری است، چه خواهد 
برگ  به  تهران  اقدام هفته گذشته 
کاخ  فشارهای  کاهش  برای  برنده 
سفید بدل خواهد شد و یا می تواند 
افزایش حساسیت ها  برای  را  بستر 
در قبال ایران بیش از پیش فراهم 
کند؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی 
با جاوید  این مسئله، گفت وگویی را 
قربان اوغلی، مدیرکل سابق آفریقای 
اسبق  سفیر  خارجه،  امور  وزارت 
از  و  جنوبی  آفریقای  در  ایران 
امور  وزارت  باسابقه  کارشناسان 
در  که  است  داده  ترتیب  خارجه 

ادامه از نظر می گذرانید:

نمای نزدیک


