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رایزنی وزرای خارجه ایران و ژاپن 
محمدجواد ظریف و تارو کونو وزرای خارجه ایران 

و  ژاپن در تهران دیدار و گفت وگو کردند.
در دور اول این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان 
ضمن خوش��امدگویی به همتای ژاپنی و هیات همراه، 
با اش��اره به روابط دیرینه دو کش��ور و ۹۰ سال روابط 
دیپلماتی��ک ای��ران و ژاپن، این کش��ور را دوس��ت و 
ش��ریک خوب ایران در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگ��ی خواند و از س��فر مقامات عالیرتبه ژاپن به 

ایران استقبال کرد.
ظری��ف با اش��اره به جنگ و تروریس��م اقتصادی 
دول��ت آمریکا ضد ملت ای��ران افزود: با ملت ما جنگ 
اقتصادی را آغ��از کرده اند و روزانه ه��م با تبلیغات و 

نفرت پراکنی های آمریکایی ها مواجه هستیم.
وزیر امور خارجه کش��ورمان تصری��ح کرد: در این 
ش��رایط سخت برای رفاه و آسایش مردم خود راههایی 
را خواهیم یافت که از جمله آن تجدید نظر در بودجه و 

سیاست های مالی بدون اتکاء به نفت است.   مهر

سفر هلگا اشمید به ایران 
اتحادی��ه اروپ��ا اع��ام ک��رد که معاون مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قالب سفر به منطقه 

در روزهای آتی به ایران می آید.
هلگا اش��مید گفت: این سفر رسمی از دیروز آغاز  
و امارات متحده عربی نخس��تین مقصد س��فر اشمید 
اس��ت. وی قرار است پس از امارات، راهی عمان، قطر 

و ایران شود.
اتحادیه اروپا امیدوار اس��ت که این س��فر فرصتی 
برای کاس��تن از تنش ها در منطقه باش��د و شرایطی 
را ایج��اد کند تا راهکاری برای گفت وگو و تنش زدایی 

پیدا شود. باشگاه خبرنگاران

اخبار

 مسئولیت شکست برجام
 فقط برعهده آمریکا خواهد بود

نماین��ده دائم روس��یه در وین با ی��ادآوری اینکه 
آمریکا به اقدامات تحریک آمیز خود علیه ایران ادامه 
می دهد، از طرف های باقی مانده در برجام خواست تا 
تمام تاش خ��ود را برای برقراری توازن بین تعهدات 

هسته ای و اقتصادی توافقنامه هسته ای بکار گیرند.
میخائیل اولیان��وف از جمله آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی اعام کرد، آمریکا با اقدامات تحریک  آمیز 
خود سعی دارد تهران را به سمت پاسخ تند و اقدامات 
شتاب زده پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
س��وق بدهد. به گفته وی، مقامات مسکو از واشنگتن 
انتظ��ار دارند تا مواضع خود در قبال برنامه هس��ته ای 
ایران را تغییر دهد و اگر برجام شکست بخورد، تمامی 

مسئولیت آن برعهده طرف آمریکایی خواهد بود.
این مسئله در متن سخنرانی اولیانوف در نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 
11 ژوئن )21 خرداد( آمده اس��ت که امروز در سایت 

رسمی وزارت امور خارجه روسیه منتشر گردید.
ای��ن دیپلم��ات روس تاکی��د کرد: م��ا از ایاالت 
متحده می  خواهیم تا در خط مشی خود درباره توافق 
هسته ای با ایران تجدیدنظر کند که بزرگترین دستاور 
در عرصه عدم گس��ترش هس��ته ای بشمار رفته و این 
امکان را به جامع��ه جهانی داده تا از صلح آمیز بودن 
کامل برنامه هس��ته ای ایران اطمین��ان پیدا کند. اگر 
اب��زار در نظر گرفته ش��ده در چارچ��وب برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( برای کس��ب این اطمینان از 
بین رفته و این توافقنامه شکس��ت بخورد، مسئولیت 

آن تنها بر عهده آمریکا خواهد بود. 
اولیانوف یادآور ش��ده، در واق��ع آمریکا نه تنها از 
توافق هس��ته ای خارج ش��ده، بلکه عمًا خط مشی از 
بی��ن بردن آن و قبل از هر چی��ز بلوکه کردن اجرای 
بخ��ش اقتص��ادی ای��ن توافقنامه را در پی��ش گرفته 

است.
این دیپلمات بلندپای��ه روس توضیح داد: »دولت 
آمریکا با اس��تفاده از روش های شانتاژ، اعمال فشار و 
تهدید آشکار، سعی می کند تا دیگر کشورهای جهان 
را مجب��ور کنند تا رواب��ط تجاری-اقتص��ادی قانونی 
خود با جمهوری اس��امی ایران، به خصوص در عرصه 
نف��ت و مالی، را متوقف کنند. در حقیقت واش��نگتن 
استقال عمل سایر کشورها را محدود ساخته و تاش 
می کن��د تا آنها را به خ��ودداری از اجرای برجام که از 
س��وی قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت نیز مورد 

حمایت قرار گرفته، وادار کنند.
اولیان��وف اف��زود: م��ا از دیگر ش��رکای اقتصادی 
جمهوری اس��امی نی��ز می خواهیم که تح��ت تاثیر 
فش��ارهای خارجی قرار نگیرند و این واقعیت را درک 
کنن��د که وضعیت کنونی پیرام��ون ایران، اهمیتی به 
مرتب گسترده تر از یک اقدام سیاسی داشته و مسئله 
بر س��ر اجرای قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل، 
تقوی��ت رژیم عدم گس��ترش و همچنی��ن ممانعت از 
احیای تهدیدات بی ثبات کننده در منطقه خاورمیانه 

است.  تسنیم 

از نگاه دیگران

حمله به فرودگاه أبها با سالح ایران صورت گرفته است
وزی��ر خارجه بحرین مدعی ش��د حمله ارتش یمن به ف��رودگاه بین المللی 

»أبها« عربستان سعودی، با ساح ایرانی صورت گرفته است.
خالد بن احمد آل خلیفه همچنین اتخاذ موضع بین المللی روش��ن و قاطع 

در قبال حوثی ها و حمایت ایران از آن ها را خواستار شد.
همچنین وزارت خارجه بحرین در بیانیه ای این حمله را محکوم کرد و آن را 

اقدامی جنایتکارانه و بزدالنه و بر خاف تمامی قوانین و کنوانس��یون های بین المللی 
برش��مرد. در این بیانیه بر ایس��تادگی بحرین در کنار عربستان س��عودی و همبستگی 
مطلق منامه با ریاض برای مقابله با تمامی کس��انی که امنیت و ثبات عربستان را هدف 
قرار داده اند، تأکید شده است. فرودگاه منطقه ای أبها که گفته می شود از سال 2۰16 به 
فرودگاه بین المللی تبدیل ش��ده، در منطقه »عسیر« در جنوب غرب عربستان سعودی 

واقع شده است.  فارس

معادله 
تحریم ها معیشت مردم ایران را نشانه گرفته اند

رئیس جمه��ور آمریکا در جمع خبرنگاران اعتراف کرد حکومت کش��ورش با 
تحریم ها معیشت مردم ایران را هدف گرفته است.

دوناد ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا به گفت وگوی 
مس��المت آمیز با مقام های ایران امیدوار اس��ت گفت: امیدوارم درباره ایران همه 

چیز خوب پیش برود. ایران کشوری است که به خاطر این همه تحریم  و مسائل 
دیگر به کشور کامًا متفاوتی نسبت به زمانی که من اینجا آمدم، تبدیل شده است.

رئیس جمه��ور آمریکا در ادامه به بازگو کردن ادعاهایی پرداخت که در بس��یاری از 
سخنرانی هایش علیه ایران آنها را مطرح کرده است. او گفت: وقتی من اینجا آمدم، آنها 
همه جا حضور داشتند و باعث ایجاد تروریسم و مشکات دیگر می شدند.االن آن کارها 
را انجام نمی دهند و فکر می کنم بیش��تر از هر زم��ان دیگر به آمریکا احترام می گذارند.  

گفتنی است،آمریکا به دنبال حذف ایران از معادالت منطقه است. صداوسیما 

درحاشیه
بدون آتش بس نمی توان انتظار آرامش در منطقه داشت

معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران امنیت در خلیج فارس را مفهومی به هم 
پیوسته و تفکیک ناپذیر خواند و گفت: بدون آتش بس در جنگ اقتصادی نمی 

توان انتظار آرامش و امنیت در منطقه داشت.
س��ید عب��اس عراقچی ضمن تش��ریح آخری��ن وضعیت برج��ام و عملکرد 

کشورمان در راستای حفظ این توافق اظهار داشت: تنها مسئله منطقه خاورمیانه 
که از طریق مذاکره و دیپلماس��ی حل و منتج به توافق ش��د، مساله هسته ای ایران 

است که آمریکا به دالیل غیر منطقی و غیرقابل فهم از این توافق خارج شد.
وی در ادامه بیان کرد: آمریکا اکنون وارد یک جنگ اقتصادی با جمهوری اس��امی 
ش��ده است و این ریش��ه افزایش تنش ها در منطقه است. تحریم های اقتصادی آمریکا 
در حقیق��ت امنیت کل منطقه را هدف قرار داده اس��ت، لذا ب��دون آتش بس در جنگ 

اقتصادی نمی توان انتظار آرامش و امنیت در منطقه داشت.  ایرنا 

دیدگاه

وله
چه 

دوی

المیادی��ن نوش��ت، ح��رف ب��ی عمل  رس�انه ب��ه ب�ازي  پایبن��دی  درب��اره  اروپایی ه��ا 
تعهداتش��ان در قبال ایران نش��ان می دهد که آنها در پس 
پرده با دولت آمریکا در فش��ار حداکثری علیه ایران تقسیم 

نقش کرده اند و هر دو از یک قماشند.
وبگاه خبری ش��بکه المیادیندر یادداشتی به قلم قاسم 
عزالدین با عنوان پشت پرده پایبند نبودن اروپا به تعهداتش 
در قبال ایران چیس��ت؟ روابط استراتژیک اروپا با آمریکا و 
ن��ه منافع اقتصادی مشترکش��ان را مان��ع پایبندی اروپا به 

تعهداتش در قبال ایران دانست.
در این یادداش��ت آمده است: هایکو ماس وزیر خارجه 
آلم��ان در پایان دیدارش ب��ا محمد ج��واد ظریف همتای 
ایران��ی خود در ته��ران می گوید که تروئی��کای اروپایی به 
توافق هس��ته ای متعهد هس��تند، اما انتظار معجزه ندارند. 
چیزی که کشورهای اروپایی هر بار اعام کرده اند. اظهارات 
اروپایی ها به ظاهر نش��انه تمایز آنها از دولت آمریکاس��ت و 
البته اجرا نکردن تعهدات خود را این گونه توجیه می کنند 
که تحت فش��ارهای آمریکا هستند که منافع اروپا با آمریکا 

را تهدید می کند.
المیادین افزود: وزی��ر خارجه آلمان همچنین گفت که 
مهم ادامه گفت وگوس��ت تا جلوی جنگ گرفته ش��ود. شاید 
این س��خنان منعکس کننده چه��ره کم تر دغل باز آلمان در 
مقایس��ه با دیگر اروپایی هاس��ت که تمایل کشورش را برای 

اجتناب از جنگ نش��ان می دهد؛ اما واقعیت چهره اروپایی ها 
در عدم پایبندی عملی به تعهداتش��ان را »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه نشان می دهد که خواهان تکمیل توافق 
هسته ای شده و می خواهد این توافق، برنامه هسته ای و آنچه 

مقابله با نفوذ ایران در منطقه خوانده است، شامل شود.
به عقیده نویسنده، به نظر می رسد  کشورهای اروپایی 
که ادع��ا می کنند به برجام متعهدند ب��ه ادامه گفت وگوی 
دیپلماتی��ک با ایران امید بس��ته اند در حال��ی که به ادعای 
اینک��ه اراده سیاس��ی ندارن��د نمی توانن��د روابط سیاس��ی  

واقتصادی خود را با ایران عادی کنند.
المیادین آورده اس��ت: در این راس��تا، پ��س از خروج 
آمری��کا از برجام ایران به اروپایی ها برای حفظ آبرویش��ان 
کمک کرد و  به توافقی موس��وم به اینس��تکس دست یافت 
ک��ه  به اروپا فرصت مقابله با تحریم های آمریکا می دهد اما 
کش��ورهای اروپایی به همین ساز و کاری هم که خودشان 

وضع کردند متعهد نماندند.
ای��ن وبگاه خب��ری افزود: اروپ��ا پس از تواف��ق بر این 
مکانس��یم در ش��ورای امنی��ت قطعنامه ای را به پیش��نهاد 
فرانس��ه درب��اره مقابله با تامین مالی تروریس��م به تصویب 
رساندند و  ایران برای این که از لیست سیاه کارگروه اقدام 
مالی خارج ش��ود، باید در کنوانس��یون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریس��م که مخفف آن می ش��ود سی.اف.تی 

عضو شود.  باشگاه خبرنگاران 

المیادین:
اروپا و آمریکا در فشار بر ایران تقسیم نقش کرده اند

در  آمری��کا  خارج��ه  وزی��ر  دس��تیار  رس�انه بیانیه ای که قرار اس��ت در یک جلسه جنگ 
اس��تماع کنگره قرائت کند گفت��ه که یکی از اهداف فروش 
س��اح به کشورهای حاش��یه خلیج فارس ارس��ال پیام به 

ایران است.
کارک کوپر، در یک جلس��ه کمیته امور خارجی حاضر 
شود. محور جلس��ه، اقدام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در دور زدن کنگره آمریکا برای تسریع فروش ساح به 

عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه است. 
 دولت آمریکا سوم خردادماه سال جاری با بهانه کردن 
تش��دید تنش ها با ایران و اعام وضعیت اضطرار در رابطه با 
ایران روند فروش چندین میلیارد دالر ساح به این کشورها 

را تسریع کرد.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: موضع ما در قب��ال ایران 
همچنان بر اطمینان دهی به ش��ریکانمان در خصوص تعهد 
به ارتقاء قابلیت های دفاعی آنها اس��توار است. هدف از این 
اقدام دامن زدن به تنش های نظامی نیست، بلکه قرار است 
پیامی صریح و قوی به ایران باشد مبنی بر اینکه ما در کنار 

شریکانمان در منطقه می ایستیم.
کوپر همچنین خواهد گف��ت: »اینکه ما برای متحدان 
و دوس��تانمان در سراس��ر جهان ش��ریکانی قاب��ل اتکا در 
زمینه مس��ائل امنیتی باشیم در راس��تای منافع و پیشبرد 

ارزش هایمان است.

دول��ت ترام��پ بارها از معامل��ه فروش تس��لیحات به 
عربستان سعودی حمایت کرده است. او روز 2۸ فروردین ماه 
مصوبه ای از کنگره آمریکا که خواستار قطع حمایت نظامی 
این کش��ور از ائتاف تحت رهبری س��عودی در جنگ علیه 

یمن بود را وتو کرد.  
نماین��دگان هر دو ح��زب کنگره آمریکا اق��دام دولت 
آمری��کا در دور زدن کنگره برای تس��ریع فروش س��اح به 
کش��ورهای عربی را محکوم کرده اند. س��ناتور مارکو روبیو، 
نماین��ده ایالت فلوریدا گفت��ه دور زدن کنگره برای فروش 

ساح در خاورمیانه اشتباهی بزرگ« است.
آمری��کا از زمان آغاز جنگ علیه یمن با ارائه کمک های 
اطاعاتی و فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات 

از ائتاف متجاوز به یمن حمایت کرده است. 
حمات ائتاف سعودی در یمن به نابودی زیرساخت های 
یمن و شیوع فقر، بیکاری و گسترش بیماری های واگیردار 

در این کشور فقیر عربی منجر شده است.
منابع مختلف آمار کش��ته ها در این جنگ را ده ها هزار 
نفر برآورد می کنند. س��ازمان های بشردوس��تانه گفته اند از 
زمان آغاز جنگ دست کم ۸۵۰۰۰ کودک از گرسنگی جان 
باخته ان��د و حدود 1۴ میلی��ون نفر در معرض خطر قحطی 
قرار دارند. بس��یاری از کارشناسان مسائل حقوق بین الملل 
از آمریکا به دلیل همدستی با ائتاف سعودی برای ارتکاب 

جنایت های جنگی در یمن انتقاد کرده اند.  فارس 

مقام آمریکایی:
برای ارسال پیام به ایران به شریکانمان سالح می فروشیم

گروه دیپلماسی  در حالی وزی��ر خارجه آلمان پرون�����ده
در ادبیات��ی تهدید آمیز علیه ایران خواس��تار عدم 
خروج تهران از برجام شده است که به باور ناظران 
سیاسی این ادبیات بار دیگر واقعیت چهره مغرضانه 
و بی صداق��ت اروپا و آمریکا را به تصویر می کش��د 
؛ در واقع این همان سیاس��ت فش��اری اس��ت که 
آمریکا و اروپا با یکدیگر برای تسلیم ایران در برابر 
خواسته هایشان به کار گرفته اند و اگر صدها توافق 
بین المللی دیگری با آنها منعقد شود مصداق همان 
مثال آش همان آش و کاس��ه همان کاسه است! و 
البته آق��ای ماس در توهم باج خواه��ی از ایران با 

برنامه جامع اقدام مشترک فروپاشیده است.
وزیرخارج��ه آلمان دو روز پیش در نشس��ت 
خلع س��اح هسته ای در اس��تکهلم گفته بود؛ اگر 
ای��ران از برج��ام خارج ش��ود، هم��ه تحریم ها باز 
می گردد. هایکو ماس در این نشس��ت هشدار داد 
که فروپاشی توافق هسته ای نه به سود منافع اروپا 

خواهد بود و نه ایران.
وی در عین حال مدعی شد: اگر ایران بخواهد 
از برجام خارج ش��ود به نقطه ای باز خواهد گشت 
که قبل از توافق هس��ته ای قرار داش��ته است که 
ش��امل همه تحریم ه��ا خواهد بود و ای��ن فرآیند 

نمی تواند به نفع ایران باشد. 
این ادعاها درحالی مطرح می ش��ود که ماس 
روز دوش��نبه 2۰ خ��رداد ماه نیز پس از س��فر به 
چند کش��ور منطقه و در آخرین مقصد این س��فر 
به تهران آمد و با محمدجواد ظریف همتای ایرانی 
و حس��ن روحانی رئیس جمهوری ای��ران دیدار و 

گفت وگو کرد.
وی در ای��ن دیدارها بر تاش اروپا برای حفظ 
برجام تأکید کرده بود. وزیر خارجه آلمان افزایش 
تن��ش در منطقه را به نفع هیچکس ندانس��ت و با 
بی��ان اینکه منافع اقتصادی ایران در برجام محقق 
نش��د، گفت: ما و دیگر کش��ورهای اروپایی تاش 
می کنیم امکان تجارت ب��ا ایران را فراهم کنیم. و 
البته وزیر خارجه کشورمان نیز در نشست خبری 
با همتای آلمانی خویش مواضع قاطعانه و انقابی 
را اتخاذ ک��رده بود. ادعای تهدی��د آمیز این مقام 
آلمانی علیه ایران در حالی مطرح ش��ده است که 
اروپ��ا نیز همچون آمری��کا تاکنون به هیچ کدام از 
تعه��دات خود در برجام عمل نکرده اند و حتی راه 
اندازی اینستکس و اجرای آن نیز همچنان با اما و 

اگر مواجه شده است
س��ه کش��ور اروپایی ن��ه تنها به تعهداتش��ان 
عم��ل نمی کنند بلک��ه در ازای عدم تعهداتش��ان  

نیز می گویند اگر ایران از برجام خارج ش��ود تمام 
تحریم ها بر می گردد! در ک��دام توافق بین المللی 
طرفین هم خود را مس��تحق اجرا نکردن تعهدات 
می دانند و هم به طرف مقابل می گویند تحت هیچ 

شرایطی حق خروج از توافق را ندارید!
این همان سیاست فشاری است که آمریکا و اروپا 
با یکدیگر برای تسلیم ایران در برابر خواسته هایشان 
ب��ه کار گرفته ان��د و اگ��ر صدها تواف��ق بین المللی 
دیگ��ری با آنها منعقد ش��ود مص��داق همان مثال 
این آش و این همان کاس��ه است! البته سخنگوی 
وزارت خارج��ه کش��ورمان  در واکنش به اظهارات 
وزیر خارجه آلمان گفت: دوستان اروپایی اگر خیلی 
نگران حفظ برجام هس��تند به تعهدات شان پایبند 
باشند و پیشنهاد می کنیم ماده 36 برجام و مقدمات 

علم حقوق را با دقت مطالعه کنند.
سید عباس موس��وی گفت: با سخنان ایشان 
درب��اره اهمیت برجام برای جامع��ه جهانی و اروپا 
ه��م نظریم ؛ اما تاکید ایش��ان مبن��ی برای اجرای 
تعهدات یکجانبه توس��ط ایران در یک توافق چند 

جانبه را خیلی درک نمی کنیم.
وی افزود: اگر این توافق چند طرف دارد همه 
اطراف آن به طور یکسان باید به تعهداتشان عمل 
کنن��د و اگر نمی توانند بای��د درک کنند ما هم با 
استفاده از س��ازو کارهایی که برجام در اختیار ما 
گذاشته نس��بت به برجام و تعهدات مان بازنگری 

داشته باشیم. 
موس��وی تصریح ک��رد: دوس��تان اروپایی اگر 
خیلی نگران حفظ برجام اند، باید از همه طرف ها 
بخواهند بدان عمل کنند و بیش از همه خودشان 

به تعهداتشان پایبند باشند.
وی گفت: به ایشان و دیگرانی که از تصمیمات 
اخیر برجامی ایران ابراز نگرانی می کنند پیشنهاد 
می کنی��م ماده 36 توافق برج��ام و مقدمات علم 

حقوق را یک بار دیگر با دقت مطالعه کنند.
مع��اون امور حقوقی و بی��ن المللی وزیر امور 
خارجه ایران در دیدار با آمانو تصریح کرد: برگشت 
پذی��ری اقدامات ایران در برجام به اقدامات عملی 
دیگر اعضا بس��تگی دارد. غامحس��ین دهقانی در 
این دی��دار با تش��ریح مبانی تصمی��م اخیر ایران 
درخصوص توقف برخی اقدامات داوطلبانه خویش 
تحت برج��ام، بر ضرورت اقدام��ات عملی اعضای 

باقی مانده برجام به منظور حفظ آن، تاکید کرد.
وی با تاکید به اینکه برگشت پذیری اقدامات 
ایران ب��ه اقدامات عمل��ی دیگران بس��تگی دارد، 
تصری��ح کرد: وظیف��ه آژانس در این ش��رایط این 
اس��ت که به هنگام گزارش واقعی��ت های صحنه 

نیز به طور جامع عمل نموده و بدون پیش��داوری، 
تمام��ی جوانب موض��وع را ببیند.آمانو نیز در این 
دیدار، برجام را یک دس��تاورد مهم برای راس��تی 

آزمایی خواند.
ادبی��ات تهدید آمی��ز و البت��ه مغرضانه وزیر 
خارجه آلمان در قبال ایران در حالی مطرح ش��ده 
که رس��انه های آلمانی در تحلیل ها و گزارش های 
مختلفی به نتایج این س��فر هایکو ماس پرداخته و 
اغلب آن را بی نتیجه دانس��ته به رویکرد آلمان در 
عرصه سیاست خارجی و به خصوص در قبال ایران 

انتقاد وارد کردند.
روزنامه تاگس س��ایتونگ آلمان در مطلبی در 
این باره نوش��ت: ترس از ترامپ به نظر می رسد در 
برلین بیش��تر از اراده ب��رای در پیش گرفتن یک 
سیاست خارجی مستقل در برابر ایران است و این 

رویکردی بسیار خطرناک است.
این روزنامه آلمانی در ادامه این مطلب نوشت: 
در حال��ی که آمریکا چماقی بزرگ را )علیه ایران( 
باال ب��رده وزیر ام��ور خارجه آلمان ب��ا یک هویج 
کوچک به تهران آمد. این هویج کوچک اینستکس 
نام دارد که قرار است امکان پرداخت های مالی در 

مبادالت تجاری بین ایران و اروپا را فراهم سازد.
این رویکردی خوب اس��ت اما اینکه این ابزار 
مالی حدود 13 ماه بع��د از خروج ترامپ از توافق 
هس��ته ای هنوز اجرایی نشده اس��ت خود گویای 

همه چیز است.
طبیعت��اً ن��ه بروکس��ل و نه کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا نمی توانند ش��رکت ها را مجبور کنند 
ک��ه تحریم ه��ای خصمان��ه آمریکا علی��ه ایران را 
نادیده گرفته و مناس��بات تجاری خود با آمریکا را 

در معرض خطر قرار دهند.
در ادام��ه این مطلب آمده اس��ت که البته اگر 
اروپاییان در نجات توافق هس��ته ای جدی هستند 
باید حس��ن نظر خود را به ایرانی ها نش��ان دهند. 
تهران انتظار جبران خس��ارت های ناشی از خروج 
آمری��کا از برج��ام را دارد. آلم��ان و اتحادیه اروپا 
می توانند خیلی بیشتر از یک سیستم مبادله مالی 

را که هنوز اجرایی نشده است روی میز بگذارند.
در شرایطی که در خاورمیانه هیچ چیزی برای 
اینکه زیبا درباره آن سخن بگوییم وجود ندارد یک 
رویارویی دیپلماتی��ک بین آمریکا و ایران می تواند 
سریعاً به یک رویارویی نظامی تبدیل شود. از زمانی 
که ترامپ از توافق هس��ته ای با ایران خارج ش��ده 
است مسئله جنگ و صلح تنها به یک نخ بند است. 
از آن زمان اروپاییان تاش می کنند توافق هسته ای 
را حفظ کنند و ایران را از این مس��ئله بازدارند که 

به ص��ورت یکجانبه به برجام پایان دهد و یا قرارداد 
منع ساح های هسته ای را زیر پا بگذارد.

در یک چنین ش��رایطی آشفته سفر کردن به 
تهران آن گونه که هایکو ماس انجام داده است کار 
غلطی نیس��ت اما بی فایده است در صورتی که در 
این سفر چیزی برای ارائه دادن وجود ندارد. به نظر 
می رسد ترس از ترامپ در برلین و دیگر کشورهای 
اروپایی بیشتر از عزم و اراده برای در پیش گرفتن 

یک سیاست مستقل در برابر ایران است.
هفته نامه اشپیگل نیز در مطلبی انتقادی درباره 
رویکرد برلین در قبال ایران به مسئله سفر وزیر امور 
خارجه این کشور به ایران پرداخته نوشت: این سفر 
شکست خورده است و البته این جای تعجب ندارد، 
آلمان به یک سیاس��ت خارجی کارآمد و محکم که 

عایق اروپا را در پیش گیرد نیاز دارد.
اش��پیگل در ادامه نوشت: حدود 1۵ ماه طول 
کشید تا هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان برای 
اولین بار به ایران سفر کرد. این 1۵ ماه به گونه ای 
گذشت که انگار ایران یک قهرمان بحران خطرناک 
در همس��ایگی اروپا و یک کش��ور که سلف ماس 
به صورت وی��ژه فعالیت های دیپلماتی��ک در آنجا 

انجام می داد نبود.
حاال ماس ب��رای دیداری حدوداً دوس��اعته در 
تهران که روز دوشنبه انجام گرفت چیزی به دست 
نیاورده اس��ت، و این جای تعجب ندارد، س��فر او به 
تهران یک مورد کاس��یک و خیلی کم و خیلی دیر 
بود. درست این بود که هایکو ماس، وزیر امور خارجه 
آلمان حدود یک سال پیش و بعد از خروج آمریکا از 
برجام و ترجیحاً با همتایان فرانسوی و انگلیسی خود 
به ایران سفر می کرد تا این مسئله را آشکار کند که 

این توافق چقدر برای اروپا مهم است.
اگر اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی نمی تواند در 
این راس��تا کاری انجام دهد تا عواقب تحریم های 
آمریکا علیه ایران را کاهش دهد بنابراین اقدامات 
س��مبولیک سیاسی مهم اس��ت تا اعتماد را حفظ 
ک��رده، کانال ه��ای گفتگو را باز نگ��ه دارد و همه 
آن های��ی را که خواس��تار حفظ برج��ام در تهران 

هس��تند حمایت کند. در ادامه ای��ن مطلب آمده 
اس��ت: به جای آن، وزیر ام��ور خارجه آلمان مدت 
یک س��ال منتظر ماند و تهران را به عنوان ایستگاه 
پایانی یک سفر چندروزه به منطقه بعد از سفر به 

اردن، عراق و امارات انتخاب کرد.
اش��پیگل در ادامه نوش��ت: هیچ ک��س با این 
مسئله موافق نیست که سیاست تشدید تنش های 
ترام��پ در منطقه آن را به محل امن تری از جمله 
برای اس��رائیل تبدی��ل می کند. آلم��ان همواره از 
توافق هس��ته ای با ایران حمایت کرده اس��ت چرا 
که حقیقتاً به این مسئله اعتقاد دارد که این توافق 
حتی به نفع امنیت اسرائیل است. این درست است 
که برجام نه مناقش��ات درباره برنامه های موشکی 
ایران را پای��ان می دهد و نه نگرانی ها درباره نقش 
منطقه ای ایران را کم می کند اما ما باید همچنان با 
ایران همکاری و تعامل داشته باشیم، در این راستا 
آلمان حتی باید منطق خود ترامپ را که می گوید 

دو مسئله کم تر از سه تا است دنبال کند.
در ادامه این مطلب آمده است که حاال آلمان 
ب��دون اینک��ه کاری کند نگاه می کن��د که ترامپ 
چگون��ه دوگانگ��ی مرگب��اری را در منطقه دنبال 
می کن��د. اگر ای��ران در واکنش به خ��روج آمریکا 
از برج��ام و ضعف اروپاییان برنامه هس��ته ای خود 
را دوب��اره در پیش گیرد احتم��االً تنها یک حمله 
نظامی می تواند از دس��تیابی این کش��ور به ساح 
اتم��ی جلوگیری کند، این یک فاجعه برای منطقه 

خواهد بود و البته هم برای اسرائیل و اروپا.
نویس��نده در ادامه خواس��تار تغیی��ر رویکرد 
آلمان ش��ده نوش��ت: آلمان باید دیگر قدرت ها در 
تواف��ق اتمی با ای��ران از جمله روس��یه و چین را 
همراه با اروپاییان بر س��ر یک می��ز آورد و به این 
ترتیب یک فرمت مذاکرات منظم با تهران را ایجاد 
کن��د و همه تاش خود را ب��ه کار گیرد که عواقب 
تحریم ه��ای آمریکا را کاهش ده��د. آلمان به یک 
سیاس��ت فعال که عایق اروپ��ا را در پیش گیرد 
نی��از دارد، این امر تنها با یک ماقات دیرهنگام و 

فشرده صورت نمی گیرد.

وزیر خارجه آلمان: اگر ایران از برجام خارج شود، همه تحریم ها باز می گردد

ماس در توهم باج خواهی با برجام فروپاشیده 

نامزد انتخابات آمریکا:
 برجام لطف به ایران نبود، 

وز شوم به برجام بازمی گردیم پیر
نام��زد دموک��رات انتخاب��ات  ریاست جمهوری آمریکا ضمن نظ�����رگاه
انتق��اد از سیاس��ت های ترامپ تأکی��د کرد که در 
ص��ورت پی��روزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری، 

ً  به برجام بازمی گردد. مجددا
پی��ت بوته جج ش��هردار س��اوث بن��د ایالت 
ایندیان��ا و نام��زد ح��زب دموک��رات در انتخابات 

ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا، طی یک سخنرانی 
با محور سیاست خارجی و امنیت ملی در دانشگاه 
ایندیان��ا در بلومینگت��ون، ضمن انتق��اد از خروج 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام تصریح 

کرد: نزدیک هنر واقعی معامله بودیم.
پای��گاه اینترنتی جی.ان.اس گزارش کرد، این 
اظهارنظ��ر بوته ج��ج به یک��ی از کتاب های ترامپ 

تحت عنوان »هنر معامله« اشاره داشت.
این نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا که 37 س��ال س��ن دارد، ضمن دادن وعده 
بازگشت به توافق هسته ای ایران و 1+۵ در صورت 

پی��روزی در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری گف��ت: 
جلوگیری از گسترش ساح های هسته ای همچنان 
باید اصل مهم حاکمیت جهانی ما باشد و به همین 
دلیل من به ش��رکای بین المللی خود )در برجام( 
می پیون��دم و مجدداً آمریکا را به توافق هس��ته ای 
ای��ران متعه��د می کنم. وی با اش��اره به کارآمدی 
برج��ام تصریح کرد: ه��ر نقصی هم ک��ه )برجام( 
داش��ت، احتماالً همانطور که پی��ش می رفت، در 

آستانه هنر واقعی معامله بود.
وی ادام��ه داد: این توافق لطفی به ایران نبود 
بلکه به این دلیل به سرانجام رسید که در راستای 

منافع امنیت ملی ما بود.
عاوه بر بوته جج، دیگ��ر نامزدهای دموکرات 
از  آمری��کا   2۰2۰ ریاس��ت جمهوری  انتخاب��ات 
جمله برنی س��ندرز، الیزابت وارن، کاماال هریس، 
ام��ی کلوباچر، تولس��ی گابارد و وین میس��ام نیز 
تأکی��د کرده ان��د در صورت پی��روزی در انتخابات 

ریاست جمهوری، مجدداً به برجام می پیوندند.
دولت ترامپ 1۸ اردیبهش��ت ماه سال گذشته 
ب��ه ط��ور یکجانب��ه آمری��کا را از برج��ام خارج و 
تحریم های معلق شده به موجب این توافق را علیه 
ایران احیا کرد. این تحریم ها از مردادماه و آبان ماه 

سال گذشته اجرایی شده اند. 
تصمی��م ترامپ برای اعمال مج��دد تحریم ها 
علیه ایران با مخالفت های زیادی در سراسر جهان 
رو به ش��ده اس��ت و غیر از رژیم صهیونیس��تی و 
برخی کشورهای عربی، جامعه جهانی به مخالفت 
با آن برخاس��ته  اس��ت. دولت آمریکا ادعا می کند 
هدف از تحریم ها اعمال فش��ار ب��ر حکومت ایران 
است، اما ترامپ ساعاتی قبل تر، هنگام سوار شدن 
به هواپیما برای عزیمت به ایالت آیووا اعتراف کرد 
که هدف اصلی تحریم ها نش��انه گرفتن معیش��ت 

مردم ایران است.  تسنیم 


