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آلمان درباره تنش در منطقه خلیج فارس 
هشدار داد

دول��ت آلم��ان در واکن��ش به تح��والت اخیر در 
ارتب��اط با انفجار نفتکش ها در دریای عمان، در زمینه 

تشدید تنش ها در منطقه هشدار داد.
اولریکه دمر معاون سخنگوی دولت آلمان در این 
مورد ضمن ابراز نگرانی ش��دید گفت: باید از هر گونه 
اقدامی که به تشدید تنش در منطقه منتهی می شود، 
خودداری شود. تحت هیچ شرایطی ما نباید شرایط را 
بحرانی کنیم. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان 
هم گفت:ه��ر حمله به کش��تی ها، خطر ب��رای تردد 
جهان��ی کش��تی ها و عالوه بر آن خط��ری برای صلح 

است.  باشگاه خبرنگاران 

ادعای وزیر امارات علیه ایران 
وزیر خارجه امارات همگام با آمریکا و عربس��تان 
س��عودی و بدون هرگونه م��درک و دلیلی، ایران را به 
دست داشتن در حادثه حمله به چهار نفتکش در بندر 

الفجیره متهم کرد.
عبداهلل ب��ن زاید در عین حال ادع��ای ضدایرانی 
خ��ود را نقض کرد و افزود: ما هنوز مدارک کافی علیه 
کش��وری خاص درب��اره حمله به تانکره��ای نفت در 

الفجیره به دست نیاورده ایم.
بن زاید اظهار داش��ت، جامعه جهان��ی باید برای 
حمای��ت از ناوب��ری و ایمن ب��ودن حمل ونقل انرژی 

همکاری کند.
وزیر خارج��ه امارات اف��زود: م��ا می خواهیم که 
جریان )انتقال( نفت از طریق گذرگاه ها به صورت امن 
انجام شود تا اقتصاد جهانی ثبات داشته باشد. بن زاید 
ادامه داد: عدم مش��ارکت کشورهای منطقه در توافق 

هسته ای با ایران اشتباه است.  ایرنا  

اخبار

 سیاست فاقد استراتژی واشنگتن 
در قبال تهران
یک روزنامه اتریش��ی در مطلبی با اشاره به اینکه 
ویدئ��وی آمریکا ب��رای متهم کردن ایران در دس��ت 
داش��تن در انفجار نفتکش ها در دری��ای عمان گنگ 
و مبهم اس��ت سیاس��ت ترامپ در قبال ایران را فاقد 

استراتژی دانست.
روزنام��ه اتریش��ی "اس��تاندارد" در مطلبی با دید 
انتق��ادی به سیاس��ت ترامپ در قبال ای��ران پرداخته 
و نوش��ت: بع��د از انفجار دو نفتک��ش در دریای عمان 
آمریکا، ایران را به عنوان متهم ارزیابی کرده و این ایده 
او از طرف انگلیس هم مورد حمایت قرار گرفته است.

نویس��نده در ادامه با اشاره به ویدئوئی که آمریکا 
ب��رای متهم ک��ردن ایران در دس��ت داش��تن انفجار 
نفتکش ها در دریای عمان منتش��ر کرده است آن را 

ویدئویی با تصاویر مبهم و نامشخص ارزیابی کرد.
آمریکا با انتشار ویدئویی که ظاهراً قایقی را در حال 
جدا کردن یک مین دریایی )به زعم آمریکایی ها( از یکی 
از نفتکش های حادثه دیده نش��ان می دهد، مدعی شده 
است که این قایق ایرانی بوده و به منظور پاک کردن رد 

پای ایران در این حادثه به محل اعزام شده است.
روزنامه اس��تاندارد در ادامه این پرس��ش را مطرح 
می کند ک��ه آیا این ها تصاویری تبلیغاتی و یا س��ند و 
مدرک هستند؟ به گفته وزیر امور خارجه آمریکا در این 
ویدئو گناهکار مشخص است و بر اساس ارزیابی آمریکا، 

ایران برای حمله به این نفتکش ها مسئول است.
نویس��نده در ادامه به حمایت انگلیس از این ایده 
آمری��کا ب��دون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی اش��اره 
کرده و نوشت: آنچه که تا کنون دیده شده یک رویکرد 

زیگ زاگی از طرف قدرت اجرایی آمریکا است.
در اوایل ماه می آمریکا ناو هواپیمابر آبراهام لینکن 
خود را در خلیج فارس مس��تقر کرد. جان بولتون، در 
مس��ئولیت مش��اور امنیت ملی آمریکا ای��ن تصمیم 
ای��االت متحده را اعالم کرد و این روندی غیر متداول 
بود و حدس و گمان هایی را ایجاد کرد مبنی بر اینکه 
بولتون سیاس��ت آمریکا در قب��ال تهران را تعیین می 
کند. اما کمی بعد ترامپ لحنی آش��تی و صلح آمیز را 
از خود نش��ان داده که نه تنها او را از رویکرد مش��اور 
امنیتی اش جدا نش��ان می داد بلکه مسخره اینجاست 

که از آمادگی خود برای مذاکرات خبر داد.
ترامپ در اواخر ماه می در دیداری در توکیو اعالم 
کرد که خواهان تغییر نظام در ایران نبوده و آنچه که 
وی برای آن تالش می کند انصراف ایران از دستیابی 

به تسلیحات اتمی است.
در ادامه این مطلب آمده است اگر ترامپ با خروج 
خ��ود از توافق هس��ته ای و روی آوردن ب��ه تحریم ها 
می خواس��ته راه برای یک توافق گسترده تر را هموار 

کند کور خوانده است و محاسباتش غلط بوده است.
ویلیام برنز، سرپرس��ت تی��م مذاکره کننده آمریکا 
در مذاکرات هس��ته ای ایران و گ��روه 1+5 و دیپلمات 
کهن��ه کار آمریکای��ی درباره عواقب قاب��ل پیش بینی 
یک اس��تراتژی که تنها بر مبنای فش��ار تحریم ها و نه 
دیپلماسی ساخته شده، هشدار داده است.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

برای حل مسائل مربوط به ایران هیچ راهی جز برجام نیست
رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود در تاجیکستان تاکید کرد که برای 

حل و فصل مسائل حول و حوش ایران راهی به جز برجام نیست.
والدیمرپوتین افزود: مسکو قصد دارد برجام را در ارتباط با مساله هسته ای ایران 

به صورت مستحکم پیگیری کند و هیچ راه حل دیگر برای آن متصور نیست. 
وی در ادامه درباره بحران سوریه نیز خواستار پیدا شدن یک راه حل سیاسی 

ب��رای ای��ن بحران ش��د و تاکید کرد که باید زمینه بازگش��ت س��وریهای پناهجو به 
وطنش��ان را تس��هیل کنیم.  وی تصریح کرد که تضمین ثبات در آس��یا ممکن نیست 
مگر اینکه جهان بحران های موجود را از طریق گفت وگو و ایحاد علیه تروریس��م حل و 
فصل کند.گفتنی اس��ت؛ جمهوری اسالمی ایران در چارچوب توافق نامه برجام به تمام 
تعهدات خود عمل کرده است اما تاکنون سه کشور اروپایی به هیچ تعهدی عمل نکرده 

است.  صداوسیما 

معادله
روابط ایران و روسیه همچنان پویا و پر تحرک

سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه در شرایط فشارها و تهدید ها روابط ایران 
و روسیه همچنان پویا و پر تحرک است، از برگزاری نشست کمیسیون مشترک 

اقتصادی ایران و روسیه در هفته جاری خبر داد.
مهدی سنایی افزود: این هفته همایش بزرگ همکاری ایران و قفقاز شمالی 

و اجالس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی با حضور دو وزیر روس و هیأت تجاری 
بی��ش از ۲۰۰ نفره به میزبانی وزیر  نیرو به عنوان رئیس این کمیس��یون در تهران و 

اصفهان برگزار می شود. پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و فدراسیون روسیه و دومین همایش تجاری ایران و منطقه قفقاز شمالی از 
صبح امروزبه مدت سه روز با حضور مقام ها و فعاالن بخش خصوصی و دولتی دو کشور 
در شهرهای تهران و اصفهان برگزار می شود.روسیه شریک راهبردی ایران است و روابط 

گسترده ای با ایران دارد.  فارس 

دیپلمات
آمریکا حمله به نفتکش ها را بهانه  جنگ با ایران قرار ندهد

نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هش��دار داد 
که واش��نگتن نباید حادثه اخیر در دری��ای عمان را بهانه ای برای جنگ با ایران 

قرار دهد.
 برنی سندرز ضمن انتقاد از واکنش مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا در مقصر جلوه دادن ایران در حادثه دریای عمان گفت: حمله به ایران نه تنها 
غیرقانونی است بلکه یک فاجعه کامل برای آمریکا، ایران، منطقه و جهان خواهد بود.

منابع خبری صبح پنجش��نبه )۲۳ خرداد( از وقوع دو انفجار مهیب در دریای عمان 
خبر داده بودند. طبق گزارش ها، دو نفتکش در این حادثه دچار حریق ش��دند که یکی 
نفتکش فرانت آلتر با پرچم جزایر مارش��ال متعلق به نروژ بوده اس��ت که از قطر اتانول  
بارگی��ری کرده و دوم��ی ُککوکا کوریجس با پرچم پاناما از الجبیل عربس��تان به مقصد 

سنگاپور بوده است که محموله متانول بارگیری کرده بود.  تسنیم 

دیدگاه

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

درحال��ی ای��ن روزه��ا برخی  مقامات سیاسی و دیپلماتیک پرونـــــده
اروپا و آس��یا و کش��ورهای حوزه خلی��ج فارس با 
ه��دف میانجیگری می��ان ایران و آمری��کا و البته 
اه��داف دیگری همچون گس��ترش مناس��بات با 
تهران به کش��ورمان س��فر می کنند ک��ه کامال در 
نوع��ی بی اختی��اری تنه��ا پی��ام رس��ان دولت��ی 
استکباری هستند اما، آنچه مسلم است حرکت رو 
ب��ه جل��وی جمه��وری اس��المی در زمینه ه��ای 
موفقیت های منطقه ای، کس��ب جایگاه قابل قبول 
بین المللی و وحدت و انسجام داخلی که می تواند 
با استقالل کامل در مقابل نظام سلطه و آمریکای 

مغرور به اهدف خویش دست یابد.
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاست خارجی درخصوص رفت و آمدهای اخیر 
برخی کش��ورها در ط��ول دو ماه گذش��ته گفت:  
تاکنون جمهوری اس��المی ای��ران میزبان تعدادی 
از مسئوالن دستگاه سیاس��ت خارجی کشورهای 
همسایه،اروپایی و آسیایی بوده است و این نشان از 
منزوی نبودن و فعال بودن سیاست خارجی ایران 
اس��ت و در حقیقت می توان گفت نوعی شکس��ت 
برای کش��ورمتخاصم، متجاوز و س��لطه گر آمریکا 
محس��وب می گ��ردد که با وقاحت تم��ام به دنبال 

منزوی کردن ملت و دولت ایران بوده است. 
وی افزود: بس��یاری از م��ردم و عالقه مندان 

به اقتدار و س��ربلندی ایران اسالمی در طول چند 
سال گذشته نگران این موضوع بودند که اقدامات 
و تحرکات گوناگون آمری��کا که به همراه عملیات 
پر ش��دت رس��انه ای همراه بوده است شاید بتواند 
این کش��ور را در منزوی کردن ایران موفق داشته 
و ت��ا حدودی ای��ران منزوی گردد ام��ا، با افزایش 
مس��ئوالن آمریکایی و ایجاد معاونت��ی در وزارت 
خزان��ه داری این کش��ور و گس��ترش تالش های 
دو وزارت خان��ه خارج��ه و خزان��ه داری در کنار 
تالش های بی وقفه ش��بانه روزی جان بولتن که در 
طول عمر 4۰س��اله خدمت خویش به جز دشمنی 
ب��ا ملت و نظام ایران هیچ اق��دام قابل توجهی در 
پرونده کاری وی وجود ندارد خوشبختانه آگاهی و 
گرایش کشورهای مختلف از 5قاره جهان حتی از 
دوستان و همپیمانان آمریکا به جمهوری اسالمی 
ای��ران افزایش یافته و در یک جمله باید گفت تیر 
آمریکا در حوزه سیاس��ت خارجی علیه ملت ایران 
به س��نگ خورده اس��ت و بدون اغ��راق باید گفت 
ترکش های ای��ن تیر نیز به این کش��ور و مقامات 

سیاسی آن نیز برخورد نموده است.
این اس��تاد دانش��گاه تصری��ح کرد: ب��ا توجه 
واقعیت های موجود در سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسالمی ابران باید اذعان داشت حضور دو مقام بلند 
پایه از دو کش��ور صنعتی اروپایی و آسیایی از چند 

منظر قابل بررسی می باش��د، اول اینکه کشورهای 
دوست و همپیمان آمریکا که امروز در قالب اتحادیه 
اروپا ش��ناخته می ش��وند و مخالف خروج آمریکا از 
برجام بوده اند حاضر به انج��ام این ماموریت نبوده 
و دو کش��ور شکس��ت خورده در جنگ دوم جهانی 
که همه سیاس��ت های خارجی خویش را بر اساس 
نقش��ه و فرمان  آمریکا انجام می دهند حاضر شدند 
ماموریت��ی س��خیف برای این کش��ورو ب��ه منظور 
تحمیل اراده آمریکا به ملت ایران انجام دهند؛ باعث 
تاسف است که دو کشور آلمان و ژاپن که در حوزه 
اقتصادی و تکنولوژی در جهان امروز شناخته شده 
هس��تند اقدامی را که با درصد باالیی احتمال عدم 
موفقی��ت آن از قبل از انجام ماموریت توس��ط آنان 
مش��خص بود و پاسخ ملت ایران به آنان تا حدودی 
زیادی معلوم ب��ود این اقدام بی نتیجه را انجام داده 
و برای چندمین بار ثابت شد آنان اختیاری از خود 
نداش��ته و اعتبار خویش را برای کشوری متجاوز و 

جنایتکار همچون آمریکا خرج نموده اند. 
به باور صدرالحس��ینی؛ در دی��دار آقای آبه با 
مقام معظم رهبری، معظم له صریح ترین و قاطع 
ترین راهبرد سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی 
ای��ران را بیان نمودند و حرکت سیاس��ت خارجی 
جمهوری اس��المی ای��ران را در دو وجه داخلی و 
خارجی مجدد ترسیم و برای همه جهان مشخص 

شد که سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
بر اصول و ارزش های اعتقادی و انقالبی و با توجه 

ویژه به منافع ملی تعیین می گردد. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: بیان صریح 
اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نه 
فقط به مقامات ژاپنی بلکه به همه سیاس��تمداران 
و کارگزاران سیاس��ت خارجی، داخلی، منطقه ای 
و بی��ن المللی ب��ود و در راس همه آنها دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی آمری��کا و ش��خص ترامپ پیام 
معظ��م ل��ه را دریافت نموده و ب��رای چندمین بار 
متوج��ه واقعیت ه��ای موجود در اصول سیاس��ت 

خارجی ایران اسالمی شدند.
وی گفت: واکنش های رس��انه های منطقه ای و 
بین المللی به خوبی این را نشان می دهد که صراحت 
لهجه قاطعیت اس��تدالل عقالنیت گفت��ار و چهره 
پدرانه رهبر معظم انقالب در مقابل نخست وزیر ژاپن 
حاکی از عمق این سیاست ها و اصول می باشد حتی 
نوع برخورد با مقامات جمهوری اس��المی ایران در 
روز بعد از این دیدار در اجالس س��یکا این واقعیت 
را به خوبی بر ناظران آگاه سیاس��ت خارجی واضح 
و آش��کار نمود، آن جایی که رهبر معظم انقالب از 
بدعهدی ها و عهد ش��کنی روس��ای جمهور آمریکا 
مواردی را ذکر کردند و متذکر ش��دند حتی حاضر 
به پذیرش پیام ترامپ و پاس��خ به وی نیستند، این 

جمالت در حالی بیان شد که معظم له اعالم نمودند 
شما) نخست وزیر ژاپن( مهمان ما هستید ما شما را 
گرامی می داریم و البته گله هم از شما داریم که در 
حال حاضر ضرورتی به بیان این گله مندی نیس��ت 
و پس از این بیانانات بخش��ی از پلیدی آمریکا را بر 
شمردند و ابراز داشتند متاس��فانه شما اختیاری از 
خویش نداش��ته اما، این مطالب برای ابراز به ش��ما 
ضرورت دارد. صدرالحسینی اظهارداشت: علی رغم 
اینک��ه بخش هایی از صحبت های 5۰دقیقه ای رهبر 
انقالب در بعضی از رسانه های خارجی سانسور شده 
ب��ود اما، تعدادی از فرهیختگان ژاپنی که توانس��ته 
بودن��د به ط��رق گوناگون فرمایش��ات رهبر انقالب 
اسالمی را مش��اهده نمایند از 75 سال وابستگی به 
سیاس��ت خارجی آمریکا در توییت و یادداشت های 
خود ابراز تاسف نموده و ازاستقالل و عزت ایرانی به 

نیکی یاد نموده اند.
وی خاطرنشان کرد: مقامات آمریکا در شرایط 
کنون��ی به مذاکره ب��ا مقامات ایران اس��المی نیاز 
ضروری داش��ته و بر این اساس تعدادی از مقامات 
سیاسی و دیپلماتیک اروپا و آسیا و کشورهای حوزه 
خلیج ف��ارس را به صف نموده تا برای میانجیگری 
و ب��رآورده کردن این نیاز مقام��ات آمریکایی همه 
ت��الش خویش را در ضمن بی اختب��ار بودن کامل 
فرش نموده تا ش��اید بتوانند مشکل مقامات فعلی 
آمریکا را در انتخاب��ات آینده حل نمایند اما، آنچه 
مسلم است حرکت رو به جلوی جمهوری اسالمی 
در زمینه های موفقیت های منطقه ای، کسب جایگاه 
قابل قبول بین المللی و وحدت و انس��جام داخلی 
و در مسیر حل مشکالت اقتصادی خویش جایگاه 
ملت ایران را در حد و اندازه ای قرار داده اس��ت که 
می تواند با اس��تقالل کامل در مقابل نظام سلطه و 

آمریکای مغرور به اهدف خویش نزدیک نماید. 

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد:

بی اختیاری برخی دولت ها در مناسبات با تهران 
سفرهای دیپلماتیک این روزها نباید زیاد جدی گرفته شود

نظر می رسـد آلمان و ژاپن در سـایه حضور خود در تهران 
تنها و تنها نقش حامل پیام از ایاالت متحده به ایران را ایفا 
کرده اند؛ ارزیابی شـما در این خصـوص و عدم توفیق الزم 

این رفت و آمدهای دیپلماتیک میانجیگرایانه چیست؟ 
بح��ث میانج��ی ناپذیر بودن تنش نیس��ت، بلکه ش��رایط 
حکایت از برنامه ریز دقیق آمریکا در خصوص اعزام هیات های 
دیپلماتیک به ته��ران دارد. برای پی بردن به این برنامه ریزی 
باید در رابطه با سفر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و آبه 
شینزو، نخست وزیر ژاپن یک سناریولوژی دقیق را به کار بست 
تا بتوان با بررس��ی س��ناریوهای احتمالی ابتدا به ساکن دلیل 
حض��ور این افراد و تالش های میانجیگرایان��ه آنها و نیز دالیل 
عدم توفیق این تالش ها را روش��ن کرد. در این س��ناریولوژی 
چهار کالن سناریو مطرح است؛ سناریوی اول که یک سناریوی 
خوشبینانه است بر این واقعیت تاکید دارد که اساسا سفرهای 
دیپلماتیک هفته گذش��ته با نیت کاهش تنش در مناس��بات 
جمهوری اس��المی ایران و ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته 
است که در این صورت هم باز شرایط به نفع کاخ سفید است، 
چرا که کاهش ش��دت و تخاصم با تهران به معنای چراغ سبز 
ایران برای نشستن پای میز مذاکره با ایاالت متحده آمریکاست 
و این همان چیزی اس��ت که دونالد ترامپ از 1۸ اردیبهش��ت 
سال گذشته تا به امروز به دنبال آن است. از طرف دیگر کاهش 
تخاص��م برای کش��ورهای مانند آلمان و ژاپ��ن به معنای عدم 
تهدید منافع و مواضع ایاالت متحده آمریکا در منطقه اس��ت. 
چرا که از دیدگاه توکیو و برلین عدم تشدید تنش و تخاصم به 
معنای این اس��ت که تهران دست به اقدامات واکنشی در برابر 

زورگویی ها و تحریم های یک جانبه واشنگتن نزند.
س��ناریوی دوم بیشتر برای تحوالت داخلی ایاالت متحده 
آمری��کا کارب��رد دارد. فعالیت ه��ای دیپلماتی��ک محمد جواد 
ظریف، به خص��وص در حوزه دیپلماس��ی عمومی و مصاحبه 
 ایی که با رس��انه های آمریکایی در خاک این کشور انجام داد، 
س��بب ش��د که جریان و حزب دموکرات حم��الت و انتقادات 
گس��ترده ای به سیاس��ت های دونالد ترامپ، ب��ه ویژه در قبال 
پرونده ایران ش��کل دهند و به تبع آن اف��کار عمومی داخلی 
ایاالت متحده آمریکا را به این سمت و سو بکشانند که دونالد 
ترامپ با یک ادبیات به شدت ناپخته و به دور از هرگونه عرف 
دیپلماتیک س��خن از جنگ و تنش ب��ا ایران و تحمیل هزینه 
بر آمریکا می زند، در حالی که روس��ای جمهور پیش��ین مانند 
رونالد ریگان و بوش پس��ر که سیاست های جنگ افروزانه ای 
هم داش��تند با ادبیات دیپلماتیک و مطابق با عرف سیاسی– 
امنیتی، ذیل مبانی امنیت ملی آمریکا، ش��رایط را برای زمینه 
سازی در خصوص هرگونه اقدام نظامی آماده می کردند. از این 
رو دونالد ترامپ و تیم وی در کاخ سفید سعی کرد برای تقابل 
با این نگاه یک ژس��ت دیپلماتیک را در خصوص پرونده ایران 
به کار برد و با اعزام آبه ش��ینزو، نخس��ت وزیر ژاپن نشان دهد 
که کاخ س��فید به دنبال جنگ افروزی با ایران نیست. بلکه به 
دنبال گفت وگو و مذاکره با تهران اس��ت و در این راستا حتی 
اقدام به اعزام هیات های دیپلماتیک از دیگر کشورهای جهان 

برای کاهش تنش هم داشته است.
س��ناریوی س��وم به مظلوم نمایی ایاالت متحده آمریکا در 
عرصه بین الملل تاکید دارد. در این راس��تا کاخ س��فید سعی 
کرده اس��ت در سطح جهانی و افکار عمومی دنیا این گونه القا 
کند که ایاالت متحده آمریکا از هرگونه اقدام دیپلماتیک برای 
کاهش تنش، حتی اعزام ش��خصیت ها و هیات های سیاس��ی 
دریغ نکرده اس��ت، اما در مقابل، نه تنها ایران این تالش ها را 
نادیده گرفته و مخالف هرگونه مذاکره با ایاالت متحده آمریکا 

است که حتی شرایط را برای ناامن کردن منطقه با انفجار دو 
نفتکش در دریای عمان شکل داده است.

اما در س��ناریوی چهارم که بیش��تر ب��رای مصرف داخلی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت، آمریکا س��عی دارد این گونه 
نشان دهد که از هیچ گونه اقدام و تالشی برای مذاکرات بدون 
پیش شرط با ایران دریغ نکرده است، اما تهران به جای مذاکره 
درصدد افزایش تنش با کاخ س��فید است. این نکته زمانی معنا 
و اهمی��ت پی��دا می کند که طبق بیانیه ش��ورای امنیت ایاالت 
متحده آمریکا ادبیات و نوع رفتارهای دونالد ترامپ، جان بولتون 
و مایک پمپئو س��بب شده است نوعی اتحاد و انسجام در میان 
اقش��ار و گروه های سیاس��ی داخلی ایران، حتی منتقدین نظام 
جمهوری اس��المی ایران ش��کل گیرد و ای��ن مطلوب نگاه کاخ 
س��فید نیس��ت. لذا در این س��ناریو یک نمایش دیپلماتیک به 
منظور ایجاد انش��عاب و گس��ل جدی میان طیف های سیاسی 

داخلی ایران با سفر هایکو ماس و آبه شکل گرفت.
پس از نگاه شما سفر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و 
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن یک سناریوی از پیش طراحی 

شده است و ارزش دیپلماتیک ندارد؟
در این خصوص یقیناً باید یکی از این چهار س��ناریو مطرح 
ش��ده را در نظر گرفت که به اعتقاد من س��ناریوی اول در این 
رابطه بسیار کمرنگ است. از این رو من بر خالف نگاه و دیدگاه 
بسیاری از کارشناسان معتقدم سفرهای دیپلماتیک هفته گذشته 
به تهران، به خصوص سفر آبه یک سفر مهم و جدی دیپلماتیک 
نبود، چرا که از یک سو آبه شینزو شخصیتی نیست که بخواهد 
در چارچوب تالش های دیپلماتیک میانجیگرایانه به دنبال کاهش 
تنش در روابط ایران و آمریکا باش��د. چرا که در میان شخصیت 
های دیپلماتیک جهانی کم نیستند کسانی که توان و مدیریت 
به مراتب باالتری از نخست وزیر ژاپن در این رابطه داشته باشند. 
از طرف دیگر اگر شما به سفر 4۸ ساعته نخست وزیر ژاپن دقت 
کنید می بینید که توکیو هیچ برنامه ای برای این سفر نداشت و 
تنها آبه شینزو حامل پیامی از طرف دونالد ترامپ برای ایران بود 
که این مسئله می توانست از طریق هر کس دیگری انجام شود. 
اما زمانی که دونالد ترامپ از شخصیت موجهی مانند آبه شینزو 
استفاده ابزاری می کند، تنها این پیام را می رساند که کاخ سفید 
به دنبال بهره برداری های شخصی خود از سفر نخست وزیر ژاپن 
در قالب س��ه سناریوی پایانی که با آن اشاره کردم است. لذا اگر 
نخواهم بدبینانه به سفرهای وزیر امور خارجه آلمان و نخست وزیر 
ژاپن نگاه کنم در نهایت باید آن را یک نمایش سیاسی از طرف 

ایاالت متحده آمریکا بدانم.

در تقابل با نگاه شـما بعد از سـفر وزیر امور خارجه آلمان 
شـاهد صدور بیانیه ای مشترک از جانب تروئیکای اتحادیه 
اروپا در حمایت کامل از برجام و تالش برای عملیاتی کردن 
این اولین گام اینسـتکس هسـتیم و در ایـن خصوص هم 
طبق اخبار قرار است که خانم هلگا اشمید، معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از هایکو ماس سفری به 
ایران  داشته باشـد؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؛ 

آیا این دست تحرکات در تقابل با نگاه شما قرار ندارد؟
این تحرکات بیشتر اجرای سیاست یک بام و دو هوای اروپا 
را مانند یک سال گذشته نشان می دهد. در این یک سالی که 
دونالد ترامپ از برجام خارج ش��ده است، کم نبوده است بیانیه 
ها و مواضع سیاسی و دیپلماتیک قاره سبز در حمایت از برجام 
و در این مدت تالش هایی هم برای عملیاتی ش��دن اینستکس 
صورت گرفت، اما هیچ کدام در حوزه عملیاتی رنگ واقعیت به 
خود نگرفتند. اتفاقاً این دست تحرکات نشان از هوشمندی قاره 
س��بز می دهد، چرا که اروپا از یک سو با این مواضع و تحرکات 
س��عی می کن��د وجهه دیپلماتیک خود را در س��طح جهانی با 
پایبندی به تعهدات برجامی حفظ کند و در آن سو با این دست 
اقدامات س��عی می کنند از ورود ته��ران به گام دوم که افزایش 
سطح غنی س��ازی است، جلوگیری کنند. در این راستا به نظر 
من اگر چه اروپایی ها نهایت تالش خود را برای عملیاتی کردن 
اینس��تکس به کار می برند، اما ش��رایط را ب��ه گونه ای مدیریت 
می کنند ک��ه در افکار عمومی جهانی خود را از هرگونه اتهامی 
مبرا کنند و این گون��ه القا کنند که تالش های خود را علیرغم 
تمامی محدودیت ها و فشارهای آمریکا برای پایبندی به تعهدات 
برجامیش��ان انجام داده اند، اما ایران با اقدامات یک جانبه خود 

مانند ایاالت متحده توافق هسته ای را نقض کرد.
چنانی که ما در مواضع هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان 
در جریان سفرش به تهران شاهد این دست مواضع بودیم. اما در 
یک س��ناریوی خوشبینانه می توان این گونه هم گفت که اروپا 
به دنبال فعال کردن اینس��تکس است که در ان صورت باز هم 
شرایط در نهایت به سود قاره سبز خواهد بود. چرا که آنها خود 
را ناجی برجام معرفی خواهند کرد ولی در کل به نظر من اکنون 
آلمان، فرانس��ه و انگلستان در یک برنامه ریزی دقیق به دنبال 
مدیریت شرایط میان تهران و واشنگتن هستند. پس آمریکا در 
چهار س��ناریو مطرح ش��ده و اتحادیه اروپا در دو سناریوی ذکر 
ش��ده به دنبال تحت فشار قرار دادن ایران هستند. چون بعد از 
س��فر محمدجواد ظریف به آمریکا و به راه افتادن موج انتقادات 
سیاس��ی دموکرات ها و افکار عمومی داخلی نسبت به ادبیات و 

رفتار کاخ سفید در خصوص پرونده ایران و پاسخ گویی مقامات 
دولت ترامپ به س��نا اکنون هوش��مندی خاصی در مواضع این 
افراد دیده می شود و شرایط سبب شده است تا دونالد ترامپ و 
دیگر مقامات واش��نگتن رجعت جدی را به سیاست های سنتی 

آمریکا در خصوص ایران هراسی داشته باشند.
با این تفاسـیر آمریکا در نهایت ۴ سناریوی مطرح شده از 
جانب شـما به دنبال چیست؛ آیا کاخ سـفید با اجرای این 
سـناریوها و پیگیری پروسه ایران هراسـی به دنبال تنش 

نظامی با تهران است؟
خیر دونالد ترامپ س��عی می کند حت��ی االمکان از تنش 
نظامی با ایران دوری گزیند ولی در عین حال رئیس جمهوری 
امری��کا س��عی دارد در جریان رقابت های انتخاباتی ریاس��ت 
جمهوری س��ال آتی میالدی یک وجه مثبت از خود در حوزه 
سیاست خارجی، به خصوص در قبال پرونده ایران نشان دهد 
و در ای��ن راس��تا این گونه الق��ا کند که با خ��روج از برجام و 
اعمال تحریم ها توانسته است تهران را از هرگونه فرصت برای 
دستیابی به قدرت هسته ای دور کند و به موازاتش نیز در این 
م��دت از هرگونه تالش دیپلماتیک برای مذاکره، حتی مذاکره 

بدون پیش شرط هم دریغ نکرده است.
در ایـن راسـتا مواضع و نـگاه جمهوری اسـالمی ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من اکنون سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
با س��کانداری محمد جواد ظریف از نوعی هوشمندی برخوردار 
اس��ت و اگر نگاه تهران از این سیاست خارج نشود، یقیناً دست 
آمریکا برای تقابل با ایران بس��ته خواهد بود. علیرغم اینکه من 
انتقاد جدی به برخی از اقدامات دس��تگاه سیاس��ت خارجی در 
طول س��ال های اخیر دارم، اما در چند ماه گذشته به خصوص با 
اوج گرفتن مس��ئله تنش نظامی آمریکا، نوع مواضع و رفتارهای 
محمدجواد ظریف توانست تمام برنامه های کاخ سفید را خنثی 
کند. در این راس��تا م��ن معتقدم که باید اختی��ار و توان عمل 
بیشتری به وزیر امور خارجه، به خصوص در مذاکرات با اروپایی 
ها داد. چون اکنون تمام جامعه جهانی منتظر خروجی مناسبات 
ایران و اروپا هس��تند. حتی قدرت های مانند چین و روسیه هم 
مطابق با خروجی سه کشور اروپایی عمل می کنند. پس اگر ایران 
واکنش های خود را مطابق با این نگاه دستگاه سیاست خارجی 
پی��ش ببرد آمریکا هیچ برگ برنده ندارد. ولی اگر ایران بخواهد 
با واکنش تندی نشان دهد احتمال هرگونه سوء استفاده وجود 
دارد، خصوص��ا اینکه ایاالت متح��ده آمریکا منتظر کوچکترین 
اشاره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام است 

تا دوباره پرونده ایران به کانال شورای امنیت باز می گردد.
پس من معتقدم در عین حالی که س��فر هایکو ماس و آبه 
ش��ینزو فاقد رزش دیپلماتیک به ویژه در حوزه میانجگری بود، 
اما می تواند نقطه عطفی در تنش ایران و ایاالت متحده آمریکا 
قلمداد شود. بدین ترتیب که تا پیش از این سفر ادبیات آمریکا و 
افزایش تنش با ایران به سود تهران بود، اما بعد از این سفرها اگر 
تنش ها تداوم پیدا کند، چندان به سود ایران نخواهد بود، چرا که 
اکنون آمریکا با هوشمندی بیشتری رفتار خواهد کرد. پس اگر ما 
خود را کماکان مخالف هرگونه مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک 
نش��ان دهیم و در ادامه به سمت عملیاتی کردن گام های جدی 
تری مانند افزایش سطح غنی س��ازی پیش رویم، شرایط برای 
اجماع علیه ایران شکل داده ایم. لذا هرگونه اقدام و مواضع ایران 
باید در چارچوب برجام باشد، اگرچه من به شدت موافق هستم 
باید تهران هشدارهای جدی را به اروپا و آمریکا مخابره کند، اما 
کاهش س��طح تعهدات هسته ای برجامی، به خصوص بعد از 1۸ 

تیرماه شرایط حساسی را برای کشور رقم می زند.

کارشناس مسائل بین الملل:

 ایران با تغییر زمین بازی
می تواند ترامپ را مجبور به عقب نشینی کند

با خروجی دور از انتظار سفرهای دیپلماتیک هفته گذشته هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و به ویژه  گـــو آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن در ایران اکنون بسیاری از کارشناسان تنش ایران و ایاالت متحده را در گفت و
نقطه حساسی می دانند که می تواند آبستن هر اتفاقی در آینده باشد. اما به واقع دلیل یا دالیل عدم توفیق این تالش های چه 
بود؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی این مسئله، گفت وگویی را با احد رضاییان قیه باشی دانشجوی پسا دکترای آینده پژوهی 

دانشگاه تهران و کارشناس مسائل بین الملل صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید:

نمای نزدیک
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