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نجات برجام کار ساده ای نیست
وزیر خارجه آلمان حفظ توافق هسته ای را با توجه 
به خروج آمریکا از آن کار س��اده ای ندانسته و در عین 
حال از تالش های اروپا برای عمل به تعهدات اقتصادی 

خود در قبال ایران در قالب این توافق خبر داد.
هایکو ماس، در مصاحبه ای با سایت تی آنالین به 
تشدید مناقشات هسته ای بین ایران و آمریکا پرداخته و 
اظهار داشت: هم آمریکا و هم ایران اطمینان داده اند که 
خواهان هیچگونه جنگی نیستند. هر دو طرف می دانند 
وقوع این سناریو به چه مفهوم است و می تواند به وقوع 
آتش سوزی در تمام منطقه تبدیل شود. بزرگترین خطر 
در حال حاضر این است که تنش ها تا این اندازه بزرگ 
اس��ت. وی تصریح کرد که ش��رایط به این دلیل بسیار 
خطرناک است که همچنین وقایع غیرقابل پیش بینی 

می تواند به مارپیچی از هرج و مرج تبدیل شود.
وزیر خارجه آلمان در ادامه و درباره وقوع درگیری 
نظام��ی در چنین ش��رایطی هش��دار داده و گفت: از 
این رو ما تالش می کنیم که به صورت بسیار فشرده با 
همه طرف ها صحبت کنیم و پیش ش��رط هایی را خلق 
کنیم ک��ه در صورت وقوع اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
به سرعت کانال های ارتباطی را برقرار کنیم. این را ما 

از همه طرف ها انتظار داریم.
ماس درباره نفوذ سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر 
چنین اختالفاتی نیز گفت: هر چقدر ما بیشتر مشترکا 
به عن��وان اروپایی عمل کنیم به هم��ان اندازه نیروی 
پیشبرد امور در ما بیشتر است و ما در توافق هسته ای 
به عنوان اتحادیه اروپا بس��یار متحد هستیم. به همین 
دلیل ما می توانیم به صورت مش��ترک انتظارات آشکار 
خود را برای ایران به اشتراک بگذاریم مبنی بر اینکه از 
آنجایی که ما به ایران بی اعتمادیم ما اروپاییان در این 
راستا کار می کنیم تا برجام را حفظ کنیم. تسنیم

از نگاه دیگران 

ایران و قطر به اصل ُحسن  هم جواری پایبند نیستند
رئیس مجلس نمایندگان بحرین با بیان اینکه کسی تمایلی به جنگ در منطقه 
ندارد، مدعی شد، ایران و قطر به شروط حسن همجواری در منطقه پایبند نیستند.
فوزیه زینل گفت: ایران و قطر در حال حاضر هیچ آمادگی از خود برای تغییر 
سیاس��ت های تنش آفرین در منطقه نش��ان نمی دهند تا بتوان طرح های ابتکاری 

مثبت در مورد آن ها اجرا کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری آلمان افزود که هیچ 
یک از کش��ورهای منطقه تمایلی به تش��دید تنش ندارند اما با این حال هوشیاری و 

حفظ آمادگی برای رویارویی با حامیان خرابکاری و تروریسم، ضروری است.
ای��ن مقام بحرینی همچنین تصریح کرد که مهم ترین عامل برای نتیجه بخش بودن 
هر گونه طرح ابتکاری در قبال ایران و قطر، میزان آمادگی دو کشور برای دست کشیدن 
از سیاست های کنونی است و اینکه دست از حمایت از تروریسم بردارند که البته تاکنون 

این امر محقق نشده است.  ایسنا 

معادله 
هیچ گفت وگویی بین ایران و آمریکا وجود ندارد

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن رد خبر منتشر شده 
مبنی بر آغاز گفت وگوی ایران و آمریکا تصریح کرد که هیچ گفت وگوی مستقیم 

یا غیرمستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
پیش��ترخالد الجاراهلل معاون وزیر خارجه کویت در اظهاراتی عنوان کرده که 

به نظر می رس��د مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شده است و تالش ها و تماس هایی 
در جریان اس��ت و س��فر وزیر خارجه عمان به تهران و تماس بین آمریکا و مس��قط 

نی��ز بیانگر وجود تالش هایی برای آرام س��ازی و مذاکره اس��ت همچنانک��ه کویت نیز از 
هر تالش��ی برای آرام کردن اوضاع در منطقه اس��تقبال می کند. وزیر خارجه عمان 30 

اردیبهشت ماه در سفری چند ساعته به تهران آمد و با ظریف دیدار و گفت وگو کرد.
گفتنی اس��ت؛ روزنامه سعودی الشرق األوس��ط به نقل از یوسف بن علوی نوشت که 
عمان با دیگر طرف ها برای آرام سازی تنش بین آمریکا و ایران تالش می کند. فارس 

سخنگو 
بعید است اروپا بتواند برجام را نجات دهد

دس��تیار رئیس جمهور سابق آمریکا می گوید بعید است اروپایی ها در فرصت 
تعیین شده از سوی ایران بتوانند کاری برای حفظ توافق هسته ای انجام دهند.

فیلیپ گوردون اینس��تکس را »مش��وقی« از سوی اروپایی ها خواند و گفت 
خروج آمریکا از برجام نهایتا به همان نقطه ای که تصور می ش��د، یعنی فروپاشی 

احتمالی این توافق، منتهی ش��ده اس��ت. وی گفت: س��خت می توان باور کرد که 
اروپایی ها بتوانند ظرف ۶0 روز آینده کاری کنند که خواسته های ایران را تأمین کند 

و ضمن��ا با تحریم های ایاالت متحده که اروپا تاب تحملش را ندارد، هم روبه رو نش��ود. 
نماینده دولت اوباما در امور غرب آسیا در  افزود: این یعنی احتماال ایران در ماه جوالی 
فعالیت هس��ته ای خود را از س��ر می گیرد و برجام احتماال فرومی پاش��د. در آن صورت 
ایاالت متحده باید مشخص کند که در نبود محدودیت های هسته ای و رژیم بازرسی ها، 

چطور می خواهد با برنامه هسته ای ایران روبرو شود.  تسنیم 

دیدگاه 

" "

درحال��ی س��فرها و رف��ت و راهب�����رد گروه دیپلماسی 
آمدهای دیپلمات های ایرانی به کشورهای منطقه 
زیاد ش��ده ک��ه وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در 
توییتی از پیش��نهاد پیمان منطق��ه ای عدم تجاوز 
خبر داده ک��ه به باور ناظران سیاس��ی در صورت 
همراهی کشورهای همسایه این پیشنهاد می تواند 
دژی محک��م در براب��ر تاثی��ر سیاس��ت خصمانه 
و فتنه اف��روزی و اختالف افکن��ی بی��ن مذاه��ب 

کشورهای منطقه باشد.
محمدج��واد ظری��ف که ب��ه منظور دی��دار و 
گفت وگو ب��ا مقامات عراقی به بغداد س��فر کرده با 
انتشار تصاویری، در توئیتی نوشت: در عراق حضور 
دارم. دیدارهایی مهم و س��ازنده ب��ا رئیس جمهور، 
نخست وزیر، رئیس مجلس، وزیر خارجه و رهبران دو 
ائتالف پارلمانی برگزار کردم و پیمان منطقه ای عدم 

تجاوز را پیشنهاد کردم. همسایگان در اولویتند.
وزی��ر خارجه ای��ران دیدارهای��ش در عراق را 
سازنده خواند و گفت: در این سفر پیمان منطقه ای 

عدم تجاوز را پیشنهاد کرده است.
وی در هفته های اخیر به روسیه، ترکمنستان، 
هندوس��تان، ژاپن، چین و پاکس��تان س��فر کرده 
است. از س��وی دیگر س��یدعباس عراقچی معاون 
سیاس��ی وزیر خارجه ایران از روز یکش��نبه سفر 
دوره ایش به سه کشور منطقه خلیج فارس )عمان، 

کویت و قطر( آغاز کرد.
فتنه افروزی ه��ای آمریکا و متحدانش و تبدیل 
ش��دن منطقه به ویژه عراق و سوریه در یک مقطع 
زمانی به جوالنگاه تروریست های وهابی - تکفیری 
در حالی اس��ت که ناظران سیاسی بر این باورند در 
صورتی که کشورهای همسایه و منطقه با پیشنهاد 
ظریف مبنی بر پیمان منطقه ای عدم تجاوز موافقت 
کنند، بسیاری از تاثیر بسیاری از آتش افروزی های 
آمریکا و متحدانش از جمله سران سعودی، بحرینی 

و اماراتی و رژیم غاصب صهیونیستی بکاهد.

س��ناریو و فتنه اف��روزی آمری��کا و متحدانش 
موجب تجاوز س��ران سعودی به یمن، آشفتگی در 
کش��ورهای منطقه و حتی اختالف میان مذاهب را 
رقم زده اس��ت، بطور مثال سران سعودی درحالی 
ایران را به حمایت از تروریست معرفی می کنند که 
خودشان بر سر مردم بی گناه یمن بمب می اندازند و 
از طرفی دالرهایشان را خرج پرورش تروریست در 
منطقه می کنند، آن وقت ایران را که نقش��ی مهم 
در ثبات و صلح و البته تارو مار ش��دن تروریست ها 
در منطق��ه دارد را به فتنه اف��روزی متهم می کنند؛ 
ب��ه تازگی نیز س��عود کاتب مع��اون وزارت خارجه 
س��عودی در امور دیپلماتیک در تالش برای فریب 
افکارعموم��ی از جن��گ افروزی های کش��ورش در 
یمن و س��وریه و دخالت های ریاض در کش��ورهای 
لیبی، الجزایر و سودان و گسترش دادن بی ثباتی در 
منطقه خاورمیانه با حمایت از گروه های تروریستی 
و بدون توجه به مبارزه ایران با تروریسم در راستای 
برقراری ثبات در منطقه مدعی ش��د: جلوگیری از 
خطرات جنگ در منطقه در دست نظام ایران است 
ک��ه می تواند اینکار را ب��ا پایبندی خود به قوانین و 
منش��ورهای بین المللی و دست برداشتن از دخالت 
در ام��ور داخلی کش��ورهای منطق��ه و حمایت از 
شبه نظامیان و گروههای تروریستی که بدنبال برهم 

زدن امنیت و ثبات منطقه هستند، انجام دهد.
وی درباره موضع کشورش درقبال طبل جنگ 
در منطقه مدعی ش��د: عربس��تان تمایل زیادی به 
حف��ظ امنی��ت و ثبات منطقه دارد و دس��ت خود 
را بارها برای صلح و روابط حس��ن همجواری دراز 
کرده است و اگر ایران راهی برعکس آن را انتخاب 

کند، عربس��تان آمادگی کامل برای دفاع از خود و 
مقابله قاطع و قوی با نظام ایران را دارد.

حاال و بوی��ژه بعد از تش��دید تحریم های ضد 
ایرانی آمری��کا، دیپلمات های کش��ورمان با وجود 
تاخیر و دلخوش��ی بیش از ان��دازه به برجام به این 
نتیجه رس��یدند که باید زودتر از این همسایگان را 
برای توس��عه مراودات سیاسی و تجاری در اولویت 
ق��رار می دادند؛ البته این مثال که ماهی را هر وقت 
از آب بگیرید تازه است، مصداق این رایزنی و تاکید 

بر گسترش مناسبات با کشورهای منطقه است. 
همزمان با تش��دید تروریس��م اقتصادی دولت 
ترام��پ علیه ملت ای��ران و تهدیده��ای گاه و بیگاه 
بولتون و جنگ طلبان کاخ سفید، رایزنی های سکاندار 
دستگاه دیپلماسی با برخی کشورهای مهم و شرکای 
اقتصادی ای��ران و تعدادی از خری��داران نفت که با 
دستورالعمل جدید دولت آمریکا دیگر معافیت های 

سابق را برای خرید نفت ایران ندارند، آغاز شد. 
یک روز قبل از اعالم این بیانیه ظریف به منظور 
دیدار و گفت وگو با همتای روس خود راهی مسکو 
شد و 18 اردیبهش��ت ماه با سرگئی الوروف دیدار 
و نامه حس��ن روحانی به والدیمیر پوتین در اعالم 
تصمی��م جدید ایران را تس��لیم وی کرد. نامه های 
حس��ن روحانی به دیگر اعضای باقیمانده در برجام 
)فرانس��ه، انگلیس، چین و آلم��ان( هم همان روز 
چهارش��نبه 18 اردیبهش��ت ماه توسط عراقچی به 

سفرای این کشورها در تحویل داده شد.
در واق��ع کلید ای��ن رایزنی ها از مس��کو زده 
ش��د و چهار روز بعد )یکشنبه 22 اردیبهشت ماه(  
ظریف راهی عش��ق آباد شد و 23 اردیبهشت ماه با 

»قربانقلی بردی محمداف« رئیس جمهور و »رشید 
م��ردوف«  وزیر خارجه ترکمنس��تان دیدار و ابعاد 

مختلف مناسبات دوجانبه را بررسی کرد.
همکاری در مجامع و س��ازمان های بین المللی، 
مس��ائل منطقه ای به ویژه درخصوص افغانس��تان، 
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، سفر 
رئیس جمهور ترکمنس��تان به ایران، همکاری های 
ترانزیتی و ریلی، هم��کاری در حوزه انرژی و برق، 
اتباع زندانی در دو کشور و دریای خزر نیز از جمله 
موضوعات و محورهای گفت وگوی ظریف و »رشید 

مردوف« وزیر خارجه ترکمنستان بود.
وزیر خارجه ایران پس از ترک عش��ق آباد راهی 
دهلی نو ش��د تا با »سوشما سواراج« همتای هندی 
خود دیدار کند و در این س��فر مواضع ایران در قبال 
برجام بعد از تصمیم اخیر ش��ورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اس��المی ایران در توق��ف برخی تعهدات 
برجامی را تبیین کرد. ظریف پس از دیدار با همتای 
هندی اظهار داشت: ما این روزها برای شرکای نزدیک 
منجمله روسیه مواضع ایران را تبیین کردیم، اینجا 
در هند نیز این مواضع تبیین شد، در این جلسه بحث 
اهمیت اجرای برجام و اینکه ایران باید از منافع برجام 
بهره مند ش��ود و اقدامات الزم در این راس��تا صورت 
بگیرد، توس��ط وزیر خارجه هند تأکید شد و ما هم 
تأکید کردیم که جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 

برجام اقدامات )اخیر( را انجام داده است.
همزمان با س��فر ظریف خبرگزاری رویترز به 
نقل از یک منبع در دولت هند اعالم کرد که وزیر 
خارجه هند در دیدار با ظریف عنوان کرده که این 
کش��ور بعد از پایان انتخابات در ماه جاری درباره 

واردات نفت از ایران تصمیم گیری خواهد کرد.
رئیس دستگاه دیپلماس��ی در سومین مقصد 
این سفر و بنا به دعوت »تارو کونو« همتای ژاپنی 
خود چهارش��نبه شب 25 اردیبهشت ماه وارد ژاپن 
ش��د و روز پنجش��نبه 2۶ اردیبهشت ضمن دیدار 
با »تارو کونو« وزیر خارجه ژاپن با »ش��ینزو آبه« 

نخست وزیر این کشور هم دیدار و گفت وگو کرد.
ظری��ف در آخرین مقصد این س��فر روز جمعه 
27 اردیبهش��ت ماه به منظور گفت وگو و رایزنی های 
سیاسی درخصوص روابط دوجانبه و مهمترین تحوالت 
منطق��ه ای و بین المللی از جمله برج��ام و تحرکات 
بی ثبات کننده آمریکا وارد پکن شد. وی در بدو ورود 
به پکن نجات برجام را وظیفه جامعه بین المللی خواند 
و گفت: اگر جامعه بین المللی احس��اس می کند که 
برجام یک دستاورد مهم است، باید همانند ایران اقدام 

عملی برای حفظ برجام انجام دهد.
رایزنی های رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در 
چین متوقف نش��د و ظریف مجددا روز پنجشنبه 
دوم خردادماه سفری دو روزه را به پاکستان انجام 
داد. البته در مسیر س��فر به پاکستان توقفی چند 
ساعته نیز در چابهار داشت و از بخش های مختلف 

این بندر مهم و استراتژیک بازدید کرد.

ظریف در بغداد و عراقچی در مسقط
در حال��ی ک��ه ظریف در ادامه ای��ن رایزنی ها 
عصر روز ش��نبه به منظ��ور گفت وگو ب��ا مقامات 
عراقی وارد بغداد ش��د، تور منطقه ای سید عباس 
عراقچی به س��ه کش��ور حوزه خلیج فارس از امروز 
آغاز ش��د و معاون ظریف در اولین ایس��تگاه این 
تور منطقه ای به مس��قط رفت��ه و از آنجا به کویت 
و در آخری��ن مقصد هم به دوحه می رود تا درباره 
آخرین تحوالت منطقه و زیاده خواهی های آمریکا 
و تالش این کش��ور و برخی حامیانش برای ایجاد 
تنش در منطقه با مقامات این کشورها به گفت وگو 

بپردازد.

پیشنهاد روی میز ظریف برای معاهده عدم تعرض با همه کشورهای منطقه:

فتنهافروزیهایآمریکابهزوالمیرود


