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رد شایعه معامله روسیه با آمریکا 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت وگوی ایران 
و آمری��کا را نیازمن��د میانجی ندانس��ت و اعالم کرد، 
شایعه پیشنهاد معامله آمریکا و اسرائیل با مسکو برای 

خروج ایران از سوریه مضحک است.
ماریا زاخ��ارووا گفت: ش��ایعات برخی رس��انه ها 
درخصوص پیشنهاد آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره 
به رسمیت شناختن دولت سوریه به ریاست بشار اسد 
مقابل تعهد روسیه برای خارج کردن نیروهای ایران از 

سوریه مضحک و غیرجدی است.
در هفته گذشته روزنامه های اسرائیلی و سعودی 
این ش��ایعه را منتش��ر کردند و مدعی ش��دند آمریکا 
و اس��رائیل به روسیه پیش��نهاد کرده اند که در مقابل 
امتیازاتی متعهد ش��ود ایران از سوریه خارج می شود. 
این رس��انه ها از این مسئله به نام »معامله سه جانبه« 
ی��اد کرده بودند. این مق��ام روس همچنین اعالم کرد 
که کش��ورش آماده اس��ت از روابط خود با کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس با هدف کاهش تنش در منطقه 

استفاده کند.  باشگاه خبرنگاران

واکنش موسوی به تحریم پتروشیمی ایران
س��خنگوی وزارت خارج��ه تحری��م ش��رکت های 
پتروش��یمی ای��ران را ش��دیداً محک��وم و آن را مصداق 
تروریسم اقتصادی خواند و گفت: تنها یک هفته صبر نیاز 

بود تا پوچ بودن ادعای ترامپ برای مذاکره ثابت شود.
س��ید عباس موس��وی اضافه کرد: تنها یک هفته 
صب��ر نیاز ب��ود تا پوچ ب��ودن ادعای رئی��س جمهور 
آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت ش��ود. سیاست فشار 
حداکثری آمریکا یک سیاس��ت شکست خورده است 
که بارها توس��ط روس��ای جمهور پیش��ین آن کشور 

امتحان شده بود.  ایرنا 

اخبار

مناسبات با ایران باید حفظ شود
مدی��ر عامل انجمن اقتصادی آلمان در خاورمیانه 
با ناعادالنه خواندن فش��ارهای آمریکا بر ش��رکت های 
آلمان��ی برای قط��ع مبادالت تجاری ب��ا تهران، حفظ 

مناسبات با ایران را ضروری دانست.
هلن��ا رانگ، تاکی��د کرد که ش��رکت های آلمانی 
کامال دچار ع��دم اطمینان ش��ده اند. حتی زمانی که 
اتحادی��ه اروپا نیز تحریم های��ی را علیه ایران تصویب 

کرده بود اوضاع به این بدی نبود.
ای��ن مقام آلمانی افزود: ای��االت متحده آمریکا به 
صورت یکجانبه و بر خ��الف موازین حقوق بین الملل 
از توافق هس��ته ای با ایران خارج ش��ده است. این در 
حالی است که ایران توانسته بود ثابت کند که به همه 

تعهدات خود که در برجام آمده است پایبند است.
وی تصری��ح کرد که ش��رکت های ب��زرگ آلمانی 
نگرانند ک��ه اگر همچنان در ایران فعال باش��ند بازار 
آمریکا را از دست بدهند. این شرکت ها کامال از ایران 
خارج شده اند. تنها در حال حاضر شرکت های متوسط 
حض��ور دارند ت��ا پروژه های موج��ود را محقق کنند. 
اما این ش��رکت ها ه��م از پذیرش پ��روژه های جدید 

خودداری می کنند.
وی در ادامه به طرح اروپا برای راه اندازی سیستم 
مالی اینستکس برای تس��هیل پرداخت های مالی در 
مبادالت تجاری با ایران پرداخته و گفت: س��ه کش��ور 
فرانسه، انگلیس و آلمان به صورت فشرده در این راستا 
کار می کنند. آن ه��ا عالقمندند که این طرح را عملی 
کنند. اما همزمان تالش می شود که کشورهای بیشتری 
به این طرح بپیوندند. اما این کار س��اده ای نیست. این 
یک دکمه ش��روع نیست که ما تنها روی آن با انگشت 
فش��ار دهیم. همه آنچه که به این پرداخت های مالی 
ارتباط دارد نیازمند معیارهای خاصی است. همچنین 
ایران هم باید گام های سازمان دهی شده ای را در این 

راستا بردارد و در یک شرایط تعهد قرار گیرد.
رانگ در بخ��ش دیگری از ای��ن گفت وگو درباره 
فش��ارهای آمریکا بر شرکت های آلمانی برای ممانعت 
از مب��ادالت تجاری با ایران که اخیرا "ریچارد گرنل"، 
س��فیر آمریکا در برلین هم بر آن تاکید کرده اس��ت 
گفت: تالش آمریکا برای تحت فشار قرار دادن شرکت 
ه��ای آلمانی با روش های ناعادالن��ه انجام می گیرد. 
چگونه ممکن است که ما از طرف یک سفیر آمریکا در 
آلمان باید دس��تور بگیریم که چه کاری انجام دهیم و 
چه کاری را نباید انجام دهیم. این گونه سیاست برای 
فشارهای یکجانبه از طرف آمریکا استقالل کشور ما را 
تحت تاثیر قرار می دهد. من یک طرفدار بزرگ آمریکا 
هستم. اما رویکردهای فعلی آمریکا برای اقتصاد آلمان 
غیر قابل قبول اس��ت. اقتص��اد آلمان بخصوص از این 
تحریم ها آس��یب می بیند. ایران هم��واره به تجارت با 

اروپا و به ویژه آلمان عالقمند بوده است.
این مقام آلمانی در بخش دیگری از این گفت وگو 
تصری��ح کرد که م��ا باید بدون ش��رط ارتباطات خود 
با ای��ران را حفظ کنیم. این رابطه ب��ه لحاظ تاریخی 
رشد کرده و نباید به پیچیدگی های لحظه ای سیاسی 

منوط شود.

از نگاه دیگران 

مسئولیت حادثه فجیره بر عهده ایران است
نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل، بر خالف بیانیه ابوظبی درباره حادثه 

فجیره، ایران را مسئول آن دانست و تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.
عبداهلل بن یحیی المعلمی گفت، ادله ای اس��ت ک��ه ثابت می کند، حمالت 
هماهنگی که صبح دوازدهم ماه می در مقابل بندر فجیره به چهار نفتکش شد، 

با ش��یوه رفتار همیش��گی رژیم ایران در حمایت از تروریس��م، خرابکاری و ایجاد 
آشوب در مکان های مختلف، هماهنگی دارد. 

این سخن المعلمی بر خالف گزارشی است که ابوظبی با مشارکت عربستان و نروژ  
روز پنجشنبه )ش��انزدهم خرداد( به شورای امنیت داده است. امارات در گزارش نتیجه 
نهایی تحقیقات حادثه فجیره که با مشارکت عربستان سعودی و نروژ به شورای امنیت 
ارائه ش��ده، نامی از ایران نبرده و صرفا ادعا کرده است که احتماال »یک بازیگر دولتی« 

پشت این حمالت قرار داشته است.  ایسنا 

دیپلمات 
تالش آمریکا برای کم اهمیت جلوه دادن دستاوردهای ایران

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با هدف کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت های 
ایران در زمینه فناوری مدعی ش��د که تهران از طریق فتوش��اپ، دستاوردهای 

خود را مهم جلوه می دهد.
برایان هوک برای توجیه ادعاهای خود، به نمونه هایی از گذشته اشاره کرد و 

گفت: ایران تصاویر پرتاب موشک را فتوشاپ کرده است تا تالش کند و نشان دهد 
که قابلیت موشکی روبه رشدی دارد. آنها همچنین هواپیمای قدیمی خود را فتوشاپ 

کرده اند و تالش کرده اند تا آنها را به عنوان جنگنده های جدید به نمایش درآورند.
وی ادام��ه داد ک��ه مقامات ایران با توس��ل به دروغ و فریب، ذهنی��ت دروغینی از 
فعالیت ه��ا و نیات واقعی خود ارائه می دهند تا مردم خود را متقاعد کنند و فریب دهند 
که در مس��یر درستی قرار گرفته اند و اینکه آمریکا مهاجم است.گفتنی است؛ آمریکا به 

دنبال حذف ایران از معادالت منطقه است. تسنیم

درحاشیه 
ادعای ضد ایرانی بولتون به بهانه تحریم های جدید

مش��اور امنیت ملی آمریکا به دنبال تحریم شدن بخشی از صنایع پتروشیمی 
ایران از س��وی وزارت خزانه داری آمریکا ادعاهایی مبنی بر حمایت از تروریس��م 

را علیه ایران تکرار کرد.
ج��ان بولتون، با بیان این که رئیس جمه��ور دونالد ترامپ به ایران فرصتی 

برای یک آینده بهتر داده است، مدعی شد که اما اول این حکومت باید به آن چه 
چهل سال حکم فرمایی ترور می خواند، پایان دهد. 

دفتر کنترل دارایی های خارج��ی وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای تحریم های 
ظالمانه جدید علیه ایران اعالم کرد. طبق این بیانیه ، ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج 
فارس تحریم شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده است که شرکت 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران ارتباط دارد و 

به تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهده دار است.  فارس

معادله

سوزان مالونی مطرح کرد؛
وشیمی ایران یم های صنایع پتر بی تاثیر بودن تحر

خبرگزاری رویترز با اس��تناد به تحلیل برخی مقامات و  رس�انه تحلیل گران آمریکایی گزارش داد که تحریم های جدید ب�ازي 
اعمال ش��ده بر بخش پتروش��یمی ایران از س��وی وزارت خزانه داری آمریکا 

تاثیر چندانی نخواهد داشت.
ی��ک تحلیلگر و یک مقام س��ابق وزارت خزان��ه داری آمریکا گفته اند که 
تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا بر بخش صنایع پتروش��یمی ایران تنها 
تأثیر خفیف خواهند داش��ت چراکه ش��رکت های غیر آمریکایی پیش از این 
نیز به خاطر تحریم هایی که وجود داش��تند از تجارت با بخش پتروش��یمی 
ای��ران خودداری می کردند. طبق تحریم هایی که پس از خروج دونالد ترامپ 
از توافق هسته ای ایران در پنجم نوامبر اعمال شد، هر کسی که معامله قابل 
توجهی در زمینه محصوالت پتروش��یمی ایران انجام دهد مشمول یک سری 

تحریم ها می شد.
س��وزان مالونی از اندیشکده بوکینگز تش��ریح کرد که تحریم های اخیر 
آمریکا یک گام عادی دیگر اس��ت که فکر می کن��م ردیفی اضافی و تعمدی 

از محدودیت هاست.
ی��ک مقام س��ابق وزارت خزانه داری آمریکا که می خواس��ت نام او فاش 
نش��ود گفت که تحریم های جدید تأثیر کمی خواهند داش��ت چرا که بیشتر 
ش��رکت ها با فعالیت بین المللی تا کنون معامله با ایران را متوقف کرده اند و 

این تحریم های جدید اقدامی صرفاً در چارچوب روابط عمومی بوده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه ۱۷ 
خرداد به وقت واش��نگتن در بیانی��ه ای تحریم های ظالمانه جدید علیه ایران 

اعالم کرد. تسنیم 

روسیه:
یم ها   اگر قرار نبود اینستکس تحر

را دور بزند برای چه ایجاد شد؟
نماینده روسیه در اتحادیه اروپا  جمعه گفته اگر ساز و کاری که دی�����دگاه
اروپایی ها برای تس��هیل تجارت با ای��ران راه اندازی 
کرده ان��د قرار نب��ود تحریم های آمری��کا را دور بزند 

برای چه ایجاد شد؟
والدیمیر شیزوف، نماینده دائم روسیه در اتحادیه 
اروپا به طور خاص از این موضوع که ساز و کار ایجاد 
ش��ده توسط کشورهای اروپایی برای تسهیل تجارت 
با ایران )اینستکس( قرار نیست تحریم های آمریکا را 

دور بزند، انتقاد کرد.
سه کش��ور اروپایی طرف برجام از ۱۱ بهمن ماه 
س��از و کاری ب��ه نام اینس��تکس  را برای تس��هیل 

مبادالت تجاری با ایرن راه اندازی کرده اند. 
ای��ن نهاد در فرانس��ه ثبت ش��ده و مق��ر آن در 
پاریس است. اداره آن بر عهده آلمان است و انگلیس 
هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. 
ریاست این کنسرسیوم اقتصادی را »پر فیشر«، مدیر 

سابق کومرتس بانک آلمان بر عهده خواهد گرفت. 
اروپایی ها ثبت این کانال ویژه را با تأخیر فراوان 
آغاز کردن��د و فعاًل از وعده های اولیه برای پوش��ش 
دادن مب��ادالت نفت با ایران عقب نش��ینی کرده اند. 

اینستکس قرار است در مراحل اول مبادالت مربوط 
به مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزش��کی را پوش��ش 
دهد که طبق ادعای آمریکایی ها هدف تحریم ها قرار 

ندارند. 
ش��یزوف در گفت  وگو ب��ا ایتارت��اس گفت: این 
مکانیس��م مس��تقر ش��ده، ولی تا به حال با جنب و 
جوش دنبال نش��ده اس��ت. تنها چیزی که می تواند 
به آن افتخار کند این اس��ت که باالخره چند معامله 
در چارچ��وب آن انجام ش��ده اند. اما ای��ن معامالت 
در زمین��ه محصوالت غذایی هس��تند که اصاًل تحت 

شمول تحریم ها قرار نمی گیرند.
وی تأکید کرد: بنابراین، این ساز و کار تجربه ای 
در زمینه دور زدن تحریم ها به ش��مار نمی رود. طبعاً 
پرسیدن این سوال منطقی است: اگر این کانال برای 
انج��ام مبادالت مالی مربوط به آن دس��ته کاالهایی 
ایجاد ش��د که مش��مول تحریم ها نیس��تند اصاًل چه 
نی��ازی به آن ب��ود؟ همکاران اروپای��ی من همچنان 

می گویند که تازه این اول کار است.
ش��یزوف تأکید کرده که کاسه صبر ایران ممکن 
اس��ت لبریز ش��ود. او گفت: ایرانی ها در حال حاضر 
این رو روش��ن کرده ان��د که ممکن اس��ت گام هایی 
مش��خصی بردارند و این را در اولین س��الگرد خروج 
امری��کا از برجام اعالم کرده اند. اما این گام ها فراتر از 
برجام نمی روند و اعالم این تدابیر متقابل تا اینجا در 

چارچوب توافق خواهد بود.

اشاره شیزوف به بیانیه ای است که شورای عالی 
امنیت ملی ایران روز چهارشنبه )۱۸ اردیبهشت ماه( 
منتش��ر و اعالم کرد قصد دارد در راستای صیانت از 
امنیت و منافع مل��ی مردم ایران، و در اعمال حقوق 
خ��ود من��درج در بنده��ای ۲۶ و ۳۶ برجام« برخی 

اقدامات خود ذیل برجام را متوقف کند.
جمهوری اس��المی در این بیانیه ک��ه در اولین 
سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته ای صادر شده به 
کش��ورهای باقی مانده در برجام ۶۰ روز فرصت داده 
برای اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی 

و نفتی اقدام کنند. 
این بیانیه همچنین هش��دار می دهد در صورتی 
که کش��ورهای گروه ۱+۴ در ضرب االجل یاد شده به 
تعهداتش��ان عمل نکنند، ای��ران به صورت مرحله به 

مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.
کش��ورهای اروپای��ی بع��د از خ��روج آمریکا از 
تواف��ق هس��ته ای برجام وع��ده داده اند ب��ا تضمین 
مناف��ع اقتصادی ایران، این توافق را حفظ کنند. این 
کشورها، علی رغم ایستادگی های لفظی و سیاسی در 
براب��ر اق��دام آمریکا تا کنون هیچ اق��دام عملی برای 

محقق کردن وعده هایشان صورت نداده اند. 
اتحادی��ه اروپا همچنی��ن علی رغ��م مخالفت با 
تصمیم آمریکا در زمینه برجام با س��ایر ادعاهای این 
کش��ور در زمینه  فعالیت های موش��کی و منطقه ای 

ایران همسو شده است.  مهر 

گروه دیپلماسی  بین المللی پرون�����ده کارش��ناس  ی��ک 
ب��ا بیان اینکه اصال نمی خواهی��م با آمریکا مذاکره 
کنیم و اگر آنها می خواهن��د مذاکره کنند باید به 
برجام برگشته و تعهدات خود را اجرا کنند، گفت: 
آمریکایی ها با اظهارات خود به دنبال این هس��تند 
که ایران را به پای میز بکش��انند و س��پس مسایل 

موشکی و حضور منطقه ای ایران را مطرح کنند.
دولت آمریکا دوباره پیشنهاد مذاکره به ایران 
را مط��رح کرد؛ این بار مای��ک پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا که به سوئیس س��فر کرده بود، در نشست 
خبری مش��ترک با وزیر خارجه این کشور اروپایی 
اعالم کرد که کاخ س��فید خواه��ان مذاکره بدون 

پیش شرط با ایران است.
پامپئو مدعی ش��د که آمریکا همچنان تالش 
دارد تا سیاس��ت های ایران را خنثی کند، اما برای 
نخستین بار است از گفت وگوی بدون پیش شرط با 
ایران سخن گفت. به عقیده بسیاری از تحلیلگران 
شاید چنین اظهاراتی از سوی وزیر خارجه آمریکا، 
مقدمه پیشنهادی در خالل سفر نخست وزیر ژاپن 

به ایران باشد.
عباس موس��وی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران در واکن��ش به اظهارات 
امروز وزیر امور خارجه آمریکا گفت: برای جمهوری 
اسالمی ایران بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی 
در قال��ب کلمات جدید مالک عمل نیس��ت؛ بلکه 
تغیی��ر رویکرد کلی و رفتار عمل��ی ایاالت متحده 

آمریکا در قبال ملت ایران مالک اس��ت که تاکید 
آقای پمپئو مبنی بر تداوم کارزار فش��ار حداکثری 
بر ایران نشان دهنده تداوم رویکرد نادرست قبلی 

است که الزم است اصالح شود.
مقامات دولت آمریکا اصرار دارند که به دنبال 
تغییر نظام در ایران و همچنین درگیری نظامی با 
این کشور نیستند. با این حال، کمپین اعمال فشار 
حداکثری کاخ س��فید روندی از اتفاقات را در پی 
داشته است؛ البته به نظر می رسد فشار حداکثری 

تاثیر نداشته و راه دیگری را انتخاب کرده اند.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده در راس��تای 
اعمال فشار حداکثری به ایران با صدور اطالعیه ای 
۳۹ش��رکت پتروش��یمی ایرانی، زیر مجموعه های 
آن ها و نیز نمایندگی های فروش این شرکت ها در 
خارج از ایران را مش��مول تحریم های آمریکا علیه 

ایران کرد.
ایران هم در واکنش به اقدام تازه وزارت خزانه 
داری آمریکا در تحریم ش��رکت های پتروش��یمی 
ایران، این اقدام را شدیداً محکوم کرد و آنرا مصداق 
تروریسم اقتصادی و در ادامه خصومت های مستمر 

کاخ سفید علیه ملت ایران دانست.

آمریکایی ها همانند کالفی سردرگم هستند
ابوالفضل ظهره وند کارشناس مسائل سیاست  
خارج��ی در گفت وگو با الف، در خصوص اظهارات 
مقام��ات آمریکایی و مذاکره با ای��ران اظهار کرد: 
آمریکایی ها در حال حاضر با مش��کالت بس��یاری 

روبرو هس��تند، آن ها در ابتدا سعی کردند با اهرم 
فش��ار، مان��ور نظامی و تهدید جنگ ک��ه در واقع 
تهدید علیه خودش��ان بود، اقداماتی را علیه ایران 
انجام دهند تا شاید از این طریق بتواند ایران را به 
پای میز مذاکره بکشاند، اما وقتی با واکنش ایران 
مواجه ش��دند دریافت که اینگونه اقدامات به ضرر 
خودش است، لذا بحث مذاکره بدون پیش شرطی 

با ایران را مطرح کردند.
وی تصریح ک��رد: آمریکایی ها در حال حاضر 
همانند کالف س��ردرگم هس��تند که در جهان با 
مشکالتی زیادی مواجه اند؛ چالش هایی که با چین 
دارن��د، معامله ق��رن هم که از دس��تور کار خارج 
شده؛ اینگونه مسائل چهره آمریکا را در عرصه بین 

المللی خدشه دار کرده است.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
تاکید کرد: افکار عموم��ی باید بداند که مذاکره با 
آمریکایی ها معنا ندارد و اصال مذاکره با پیش شرط 
و بدون پیش شرط نداریم، اصال به چه دلیل و سر 
چ��ه موضوعی باید با آمری��کا مذاکره کرد! ما قبال 
تجربه مذاکره با آمریکایی ها را در برجام داش��تیم 

نبودند.و دیدی��م که آنها هی��چ گاه پایبند 
وی ادام��ه داد: مذاکره کردن 
از روی ضع��ف ی��ا ق��درت ب��ا 

مذاکره ب��رای گرفتن امتیاز 
البته  بسیار متفاوت است، 
م��ا اص��ال نمی خواهی��م 
آنها  اگر  کنی��م،  مذاکره 

می خواهند مذاکره کنند باید به برجام برگش��ته و 
تعهدات خود را اج��را کنند که آن ها چنین کاری 

را انجام نمی دهند.
ظهره ون��د ادامه داد: آمریکایی ه��ا با این گونه 
اظهارات به دنبال این هس��تند که ایران پای میز 
مذاکره بیایید و س��پس مس��ائل موشکی و حضور 
منطقه ای ایران را زیر س��وال ببرند که ایران بارها 
اع��الم کرد هیچگاه در مورد مس��ائل موش��کی و 

منطقه مذاکره نخواهد کرد.
این کارشناس مسائل بین المللی با بیان اینکه 
مذاکره بر سر ظرفیت های ایران امکان پذیر نیست، 
گفت: زمانی کش��وری به پای میز مذاکره می رود 
که بتواند ارتقای قدرت کسب کند، اما زمانی که با 
آمریکا به پای میز مذاکره برویم و بخشی از قدرت 
خود را از دس��ت دهیم، ای��ن جز افول 
قدرت بوده و دس��تاوردی برای 
کشور نخواهد داشت و طرف 
مقابل را قدرتمندتر کرده و 
اج��ازه می دهد تا هر اقدامی 
را علیه ما انجام دهد. دولت 
آمریکا، دولتی نیست که 
بتوان ب��ا  آن وارد 
مذاک��ره ش��د 
و مذاک��ره با 
ای��ن دولت، 
قطعا خطای 
تژیک  ا ستر ا

است.
وی به سفر نخس��ت وزیر ژاپن به ایران اشاره 
کرد و گفت: س��فر نخس��ت وزیر ژاپن به ایران در 
راستای کمک به منافع استراتژیک آمریکاست که 
این نشانه اس��تیصال ایاالت متحده است تا از این 
طریق، معضل خود را حل کرده و از ایران بخواهد 
که به پای میز مذاکره بیاید، اگر سفر نخست وزیر 
ژاپن، س��فری در راس��تای همکاری میان ایران و 
ژاپن باش��د، قطعا سفری تاثیرگذار خواهد بود، اما 
اگر حاوی پیامی از س��وی آمریکا باشد، باید افکار 

عمومی را در این آگاه کرد.
ظهره ون��د ادامه داد: قطع��ا دولت نظر دیگری 
در م��ورد مذاکره با آمری��کا دارد و همان طور هم 
که مش��اهده کردیم مس��یر دوگانه ای از سال ۹۲ 
کلی��د خورد که اگر مذاکره نکنیم اوضاع اقتصادی 
خراب خواهد شد و تحریم و جنگ در پیش داریم. 
این دوگانگی س��ازی بر خالف منافع ملی بود که 
متاس��فانه فرصت ها در داخل کشور از بین رفت و 

دیدیم که با برجام هم مشکالت رفع نشد.
وی گف��ت: نبای��د دوگانگی ایجاد ک��رد، اگر 
جریان اصالحات دوگانه س��ازی نک��رده و مواضع 
ثابت ملی می گرفتند، االن در چنین شرایطی قرار 
نمی گرفتند؛ چراکه افول این جربان در کش��ور به 
خاطر همی��ن دوگانگی ها بوده و اینکه منافع ملی 
را در نظر نمی گیرند. همانطور که رهبر انقالب هم 
بارها فرمودند، مذاکره با آمریکا امکان پذیر نیست 

و اصال آنها قابل اعتماد نیستند.

کارشناس مسائل بین الملل:

اگر خواهان مذاکره هستند به برجام بازگردند و تعهدات خود را اجرا کنند

ای��ران بع��د از یک س��ال در  پیش گرفتن سیاس��ت "صبر راهب�����رد
اس��تراتژیک" در پی خروج یک جانب��ه آمریکا از 
برج��ام، ۱۸ اردیبهش��ت از تصمی��م خ��ود برای 
"کاهش تعهدات برجامی" خبر داد؛ سیاس��تی که 
بر اساس اعالم مس��ئوالن عالی کشور در راستای 
صیان��ت از امنیت و منافع مل��ی مردم و در اعمال 
حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در 

چندین گام و مرحله به مرحله اجرا می شود.
ایران به کش��ورهای باقی مانده در برجام برای 
اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و 
نفتی ۶۰ روز فرصت داد و تاکید کرد: "در هر زمان 
که خواس��ته های ما تامین ش��ود؛ ما نیز به همان 
میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر 
خواهیم گرفت، ام��ا در غیر این صورت، جمهوری 
اس��المی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را 

متوقف خواهد کرد."
در مرحله اول اجرای این سیاس��ت، س��ازمان 
ان��رژی اتم��ی به عن��وان مج��ری در فعالیت های 
صلح آمیز هس��ته ای مس��ئول اجرای دو گام مهم 
ش��د؛ برداش��تن س��قف تولید دو محصول مهم و 
کلیدی؛ اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصدی و آب 

سنگین.
بر اساس پانزدهمین گزارش آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی، تا عبور ای��ران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی ش��ده یا معادل آن )۲۰۲.۸ کیلوگرم 
اورانی��وم( فقط ۲۹ کیلوگرم باقی مانده اس��ت که 
ب��ا توجه به چهار برابر ش��دن ن��رخ تولید اورانیوم 
غنی شده ایران در این یک ماه و با احتساب زمان 
گزارش دهی آژانس، این میزان اکنون بسیار کمتر 

از ۲۹ کیلوگرم مورد اشاره خواهد بود.

در عین حال بر اساس اطالع خبرنگار ایسنا، تا 
پایان خرداد ماه ایران از سقف تولید ۳۰۰ کیلوگرم 

اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد.
هم زم��ان ایران فعالیت ه��ای مرتبط با تعمیر 
و نگهداری کارخانه آب س��نگین اراک که ساالنه 
انج��ام می پذیرد و قرار بود طی دو ماه انجام گیرد 
را کوت��اه می کند و این کارخان��ه یک ماه زودتر از 
موعد از قبل تعیین ش��ده ش��روع به کار می کند. 
بر اس��اس گزارش اخیر آژان��س در زمان گزارش 
دهی این نهاد بین المللی، ذخایر ایران حدود ۱۲۵ 
تن بوده اس��ت که با توجه به ش��روع فعالیت این 
کارخانه از ابتدای خردادماه این مقدار به رقم قابل 

توجهی تا کنون باید رسیده باشد.
ایران اعالم کرده اس��ت که چنانچه در مرحله 
اول اق��دام درخوری انجام نگی��رد، در مرحله دوم 
رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی 
اورانیوم، و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور 

آب سنگین اراک را نیز متوقف خواهد کرد.
در حالی که فضای سیاسی و امنیتی قبل از آن 
در رابطه با اعمال تحریم های یک جانبه و قرار دادن 
نام س��پاه پاسداران در لیس��ت نهادهای تروریستی 
میان ایران و آمریکا در منطقه تش��دید ش��ده بود، 
اع��الم تصمیم ت��ازه ایران باعث ش��د ک��ه برخی 
کشورهای منطقه، همسایه و برخی کشورهای دیگر 
خواس��تار میانجی گری میان ای��ران و آمریکا و رفع 
تنش شوند. با این وجود به گفته مقامات کشورمان 
هیچ پیام ویژه و خاصی از س��وی این میانجی گران 

بی��ن تهران – واش��نگتن در این م��دت رد و بدل 
نش��د. نگرانی از به خطر افتادن امنیت ترانزیت در 
منطقه خلیج فارس و درگیری و آش��وب در برخی 
کش��ورهای منطقه مهم ترین دغدغه هایی است که 

این کشورها برای رفع آن تالش می کنند.
در حال��ی که اقدام و تصمیم ایران در واکنش 
به بی عملی کشورهای اروپایی و چین و روسیه در 
برابر زی��اده خواهی و یک جانبه گرایی آمریکا بود 
اما این آمریکا بود که اگر نگوییم در مواضع جدی 
و واقعی اش اما در مواضع اعالمی اش دست به خانه 
تکانی اساسی زد. نکته قابل توجه اینکه این تغییر 
مواضع ترامپ که در س��طح گسترده ای انجام شد 
با هیچ واکنش قابل توجهی در صحنه بین الملل و 

ایران مواجه نشد.
دونالد ترامپ در روزهای گذش��ته به یک باره 
مواضع اعالمی اش درباره ایران را ۱۸۰ درجه تغییر 
داد. او ابتدا درخواس��ت کرد که ایران با وی تماس 
بگیرد و درخواست مذاکره کند که با واکنش منفی 
ای��ران رو به رو ش��د. بعد از آن خواس��تار مذاکره 
مستقیم با ایران شد و اعالم کرد که صرفا به دنبال 
آن اس��ت که ایران به بمب هس��ته ای دست پیدا 
نکند و از خواس��ته خود به وی��ژه براندازی "رژیم" 
ایران هم دست برداشت. او در سفری که به توکیو 
داشت به صراحت از تمایل خود به  مذاکره با ایران 
س��خن گفت و عالوه بر این از ش��ینزو آبه نخست 
وزیر ژاپن خواس��ت تا در سفرش به ایران که قرار 
اس��ت هفته جاری )۲۲ خرداد( انجام ش��ود، پیام 

وی مبن��ی بر تمایل آمریکا به مذاکره با ایران را به 
مقامات ایرانی اعالم کند.

بعد از ترامپ، نوبت مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا بود تا با اعالم این که "خواس��تار مذاکره با 
ایران بدون هیچ پیش شرطی است" افکار عمومی 
دنیا را دس��ت بگیرد و در آستانه سفر مهم نخست 
وزیری ژاپن به تهران جاده را برای وی صاف کرده 

و از سویی توپ را به زمین ایران بیندازد.
مقام معظ��م رهبری در آخرین اظهاراتش��ان 
در هفته گذش��ته با توجه به مواضع تازه و عجیب 
ریی��س جمهوری آمریکا درباره ایران اعالم کردند: 
زرنگ بازی سیاسی رئیس جمهور آمریکا، مسئوالن 

جمهوری اسالمی و ملت را فریب نخواهد داد.
"رندی" و بازی ترام��پ در تغییر مواضع صفر 
ت��ا صدی اش درباره ایران نه تنها در تهران که در 
می��ان حتی متح��دان و دوس��تانش بازتاب جدی 
نداش��ت؛ ش��اید آنها می دانند که پیشنهاد ترامپ 
ب��رای مذاکره با ای��ران حبابی بیش نیس��ت و به 

زودی این بادکنک خواهد ترکید.  
در یک ماه گذش��ته که ای��ران وارد فاز کاهش 
اجرای تعهدات هسته ای خود شده است، کمترین 
تالش و نگرانی را در بین سه کشور اروپایی و چین 
و روس��یه ش��اهد بودیم. برخی تحلیل گران بر این 
نظرند که این کش��ورها، اقدام��ات تقابلی ایران در 
برابر خروج آمریکا از برجام را خطرناک نمی دانند.

در این مدت حتی درخواس��ت تش��کیل یک 
جلس��ه فوری در چارچوب کمیس��یون مش��ترک 
برجام در س��طح معاونان یا وزی��ران خارجه با بی 

اعتنایی مواجه شد.
بر اس��اس اطالع خبرنگار ایسنا، مقامات ایرانی 
در رایزنی ه��ای دو جانبه به مقامات این کش��ورها 

اعالم کرده اند که اگر پیش��نهاد یا طرح مشخص و 
کارگشایی برای عبور از موانع بر سر راه اجرای برجام 

ندارند، نیازی به تشکیل چنین جلسه ای نیست.
در ای��ن ح��ال، هن��وز هی��چ خب��ر ج��دی و 
امیدبخش��ی درباره ش��روع ب��ه کار عمل��ی کانال 
مالی اروپا )اینس��تکس( دیده و ش��نیده نمی شود. 
راه ان��دازی ای��ن کان��ال مالی ب��ا توجه ب��ه ترس 
شرکت ها و بانک های اروپایی از تحریم های آمریکا 
ه��م چن��ان در هال��ه ای از ابهام اس��ت. حتی اگر 
این کانال برای تبادل کاالهای اساس��ی فعالیتش 
را ش��روع کند، که با وجود چراغ س��بز آمریکا به 
نظر نمی آید ش��رکت یا کشوری اروپایی برای این 
کار پیش قدم ش��ود، دردی از ای��ران دوا نخواهد 
کرد؛ چرا که ش��رط ایران برای بازگشت به اجرای 
تعهدات��ش طبق برجام، تامین نیازهایش در حوزه 

نفتی و بانکی است.
ق��رار اس��ت در هفته جاری همزمان با س��فر 
ش��ینزو آبه به ته��ران، هایکو م��اس وزیر خارجه 
آلم��ان نیز ب��ه ایران بیاید و با مقامات کش��ورمان 
دیدار کند. این عالی ترین مقام اروپایی اس��ت ک 
ب��ه ایران س��فر می کند. امروز اروپ��ا در مواجهه با 
دو رویکرد متفاوت از س��وی ترامپ است؛ ترامپی 
ک��ه به یک باره و برخالف تعهدات بین المللی و در 
می��ان مخالفت های هم پیمانان��ش از برجام خارج 
ش��د و ترامپ��ی که ب��ه یک باره ب��دون هیچ پیش 
ش��رطی پیش��نهاد مذاکره با ایران را می دهد. این 
در حالی اس��ت که چماق "تحری��م" ها هم چنان 
محکم در دستان ترامپ علیه ایران و اروپا، چین و 
روسیه قرار دارد. امروز اروپا بیش از هر زمان دیگر 
در صحن��ه بین المللی و منطقه ای )اتحادیه اروپا و 

خاورمیانه( ضعیف و گیج شده است.  ایسنا 

یک ماه از گام نخست ایران در کاهش تعهدات برجام گذشت

1+4 همچنان در "کما"


