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 ادعای جدید وزیر خارجه بحرین 
علیه ایران 
وزی��ر خارجه بحرین ب��ا این ادعا ک��ه کنفرانس 
منامه یک طرح آمریکایی "برای ایجاد صلح در منطقه 
اس��ت"، اتهامات بی اساس��ی علیه جمهوری اسالمی 

ایران مطرح کرد.
خالد بن احمد آل خلیفه در رابطه با واکنش آمریکا 
به اقدامات ایران گفت: من به حکمت آمریکایی ها در 

تعامل با دخالت ایران در منطقه اعتماد دارم.
وزی��ر خارجه بحرین درب��اره کنفرانس منامه نیز 
مدعی ش��د که این کنفرانس معامله نیست بلکه یک 
برنامه اقتصادی اس��ت که می توان��د اوضاع منطقه را 
تغییر ده��د. این کنفرانس، طرح آمری��کا برای ایجاد 

صلح در منطقه است.
این ادعاه��ا درحالی مطرح می ش��ود که مقامات 
کش��ورمان همواره تاکید می کنند جمهوری اس��المی 
ایران به دنبال ایج��اد صلح، ثبات و امنیت در منطقه 
است و برای حل بحران های منطقه مانند بحران سوریه 

و یمن پیشنهادات فراوانی داده است.  ایرنا

 تحریم های اخیر آمریکا 
علیه ایران کارآمد است

وزیر خزان��ه داری آمری��کا در کنفرانس اقتصادی 
منامه درباره تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران مدعی 
ش��د: اگر آن ها ایران تا این اندازه درباره این تحریم ها 

برآشفته هستند، یعنی این تحریم ها کارآمد هستند.
اس��تیون منوچین، در ادامه درب��اره نقش ایران در 
منطقه با بیان این که مش��کل، وجود رفت��اری واقعاً بد 
است، ادعا کرد: آن ها ایران در منطقه از تروریسم حمایت 
کرده، باعث بی ثباتی در منطقه می شوند و شرکا، متحدان 

و منافع ما را به خطر می اندازند.  ایسنا 

اخبار

 سرنوشت ترامپ درانتخابات را، 
ایران رقم می زند

سیاستمدار فلس��طینی تاکید کرد، اصرار ترامپ 
بر مذاکره از این جهت است که او خوب می داند عدم 
موافقت ای��ران با مذاکره، شکس��ت او را در انتخابات 

2020 رقم خواهد زد.
بسام ابوشریف نوشته؛ همه بر این باورند که ترامپ 
ب��ه طور فوری و صریح به موافقت ایران با مذاکره نیاز 
دارد و هم��ان گونه که خودش می گوید مذاکره بدون 
پیش ش��رطی که  یک هدف و آن هم تضمین دست 

نیافتن ایران به سالح هسته ای را محقق کند.
نویس��نده در ادام��ه با ط��رح این س��وال که چرا 
ترام��پ نیاز ب��ه موافقت ای��ران برای مذاک��ره دارد؟، 
افزود: این س��وال مهمی است که پاسخ آن راهنمایی 
برای همه در مورد نحوه مدیریت جنگ های سیاس��ی 
اس��ت. ترامپ چیزی از ایران جز آغاز کردن مذاکرات 
را نمی خواهد و معتقد است که می تواند همان گونه که 
می خواهد و با دس��تور کار خود و نه دستور کار ایران 

وارد مذاکره شود.
نویس��نده تصریح کرد: ترامپ پس از تحمل یک 
س��ری شکس��ت  در همه تصمیم ه��ا و اقدامات طول 
س��ال های حکومت خود )دیوار مکزیک - بیمه درمان 
– جنگ تجاری - خروج از توافق آب و هوایی - تالش 
برای نابودی س��ازمان ملل و تعلیق آنروا (  حاال دیگر 
نمی تواند درباره نتایج انتخابات بعدی اطمینان خاطر 

داشته باشد مگر اینکه ایران با مذاکره موافقت کند.
قدردانی ترامپ از ایران به خاطر سرنگون نکردن 
هواپیمای سرنشین دار آمریکایی و هوشمندانه خواندن 
رفت��ار ایران و به دنبال آن، اظه��ارات تازه بولتون در 
دیدار با نتانیاهو و تهدیدهای مجدد وی درباره جنگ 
همگی نش��ان می دهد ترامپ اعص��اب ندارد و نگرانی  
از آینده او را نابود کرده اس��ت و تنها هدف کنونی او 

برنامه ریزی برای پیروزی در انتخابات 2020 است.
به عقیده نویس��نده، زورگوی��ی ترامپ و اقدامات 
غیر حس��اب ش��ده او فقط به درد ماش��ین حس��اب 
غربی ها می خورد که چیزی از معنا و مفهوم عزت ملی 
هم��ه ملت های اصیل نمی دانن��د آنهایی که تجربه ای 
طوالن��ی و قدرت و اراده ای آهنی��ن در گرفتن حقوق 

خود برخوردارند.
ابوش��ریف افزود: ماشین حس��اب غرب به ترامپ 
می گوید فشار اقتصادی، تحریم، تهدید و لشکرکشی، 
ایران را س��رتا پا گوش پای میز مذاکره می نشاند؛ اما 
وقتی که رهبر معظم انقالب اس��المی ایران در دیدار 
با نخس��ت وزیر ژاپن مذاکره با واش��نگتن را رد کرد و 
به پیام ترامپ پاس��خ نداد و گفت که ترامپ شایسته 
پاس��خ از جانب ما نیست. این کالم، نماد غرور ملی و 
اراده مردمی برای مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان 

عالم است.
رای الیوم نوشت: ترامپ برای پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی آمریکا نیاز به موافقت ایران دارد. 
نتیجه اینکه ترامپ با همه ماشین حساب هایش آینده 
خود را در دس��ت ایران قرار داده است. ایران می تواند 

موجب سرنگونی یا پیروزی او شود.  فارس 

از نگاه دیگران 

درهای آمریکا برای گفت وگو با ایران باز خواهد ماند
وزی��ر خارجه آمریکا گفت که درهای کش��ورش ب��رای گفت وگو با ایران باز 
خواهد ماند. او در عین حال اتهامات پیش��ین مقامات آمریکایی علیه کشورمان 

را تکرار کرد.
مای��ک پمپئو همزمان با تکرار ادعاهای پیش��ین دولتمردان آمریکایی علیه 

کش��ورمان گفت: ایران بزرگ ترین حامی تروریسم در منطقه است. وی همچنین 
مدعی شد: ایران نه تنها برای خاورمیانه بلکه تهدیدی برای تمام جهان است.

وزیر خارجه آمریکا گفت که با توجه به تنش های بوجود آمده در منطقه، واش��نگتن 
تالش می کند از تعادل در قیمت نفت محافظت کند. تمایل آمریکا برای مذاکره در حالی 
مطرح می شود که آمریکا خود با اقداماتی قهری و یک جانبه علیه ایران روش دیپلماسی در 
تعامب با آمریکا را بی اعتبار کرده است.نمونه ای از این اقدامات خروج از توافق هسته ای بود 

که پس از چند سال مذاکره میان ایران و پنج قدرت جهان به امضا رسید.  ایسنا 

در حاشیه 
تأکید الوروف بر کاهش تنش ها در منطقه از طریق گفت وگو

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد، مسکو نگران تنش ها در منطقه خلیج فارس 
است و معتقد است که بحران بوجود آمده باید از طریق گفت وگو حل شود.

س��رگئی الوروف در کنفرانس خبری مشترک با همتای اماراتی خود ضمن 
تأکید بر لزوم حل بحران بوجود آمده در منطقه از طریق گفت وگو تصریح کرد: 

گفت وگ��و و مذاکره می تواند اختالفات را برطرف کند و به تنش های بوجود آمده 
پایان دهد. وی در ادامه با اشاره به اتهامات بی اساسی که به دنبال وقوع حوادث اخیر 

در دریای عمان و منطقه خلیج فارس، از جانب واش��نگتن و متحدان غربی این کش��ور 
علیه تهران گفت: واشنگتن باید لحن هشدارآمیز خود علیه ایران را متوقف کند.

الوروف تصریح کرد: واشنگتن از تهران می خواهد تا تسلیم شود و با مواردی موافقت 
کند که نقض قوانین بین الملل است.وگرنه تهران چطور می تواند در شرایطی که تحریم ها و 
شروط عنوان شده همچنان برقرار است، با گفت وگوی با آمریکا موافقت کند.  فارس 

معادله 
تحریم های جدید ترامپ تبلیغاتی است

یکی از معماران ش��بکه تحریم های آمریکا علیه ایران اقدام جدید دولت این 
کشور در اعمال تحریم های جدید علیه ایران را اقدامی تبلیغاتی توصیف کرد.

ریچ��ارد نفیو درباره اینک��ه آیا تحریم های جدید دول��ت آمریکا علیه ایران 
می توانند ابعاد تبلیغاتی و نمادین هم داش��ته باش��ند گف��ت: این دقیقاً نکته ای 

اس��ت که من دارم می گویم. من فکر می کنم اگر ما نش��نویم که مثاًل خزانه داری 
آمریکا فردا یا پس فردا افش��اگری مالی خیلی بزرگی درباره نهادهای ایران بکند، این 

تحریم هایی که االن دارند اعمال می کنند تحریم هایی هس��تند که در گذشته هم اعمال 
شده بودند و این نکته خیلی خاصی را درباره دولت ترامپ می رساند.

ریچارد نفیو درباره تحریم های جدید اعمال ش��ده علیه ایران گفت: آن تحریم هایی 
که آنها )دولت ترامپ( از زمان اوباما به ارث بردند و بعد دوباره به مرحله اجرا گذاشتند، 

تحریم هایی بودند که از قبل اقتصاد ایران را هدف قرار داده بودند.  مهر 

دیدگاه

هر
م

یک روزنام��ه فرامنطقه ای تحریم های  رس�انه جدید واشنگتن علیه ایران را غیر قابل ب�ازي 
اجرا دانس��ت و نوش��ت، این تحریم ها صرفا س��بب تشدید 

تنش منطقه می شود.
روزنامه القدس العربی به این اش��تباه ترامپ پرداخت و 
نوشت: »چه بس��ا لغزش زبانی که بیانگر بسیاری از حقایق 
مخفی اس��ت؛ دروغهای علنی را برمال می کند و تأکیدی بر 
کوته فکری، احمقانه ب��ودن تصمیم و خطرات بازی با آتش 
اس��ت؛ به ویژه در مس��ائل حساس��ی که می تواند در روند 
سیاس��ت بین الملل و موازنه روابط بین کش��ورها تأثیرگذار 
باش��د. این وضعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست 

که درباره یک دستور اجرایی صحبت می کند«.
ترامپ آیت اهلل خمینی )ره( را تحریم کرد که 30 سال 
پیش درگذشته است. به هر حال، منظور وی، آیت اهلل سید 
عل��ی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اس��المی ایران بود و 
ش��اید کالم از دس��تش خارج ش��د یا »جهل همیشگی اش 
عام��ل این کار بوده یا لغزش زبانی بر وی مس��تولی ش��ده 
که در وهله نخس��ت فاش کرد که تحریمهای اخیر، نه تنها 
نمادین، صوری و غیر قابل اجراس��ت، بلک��ه مهمتر از آن، 
تصمیمات احمقانه و مجانی اس��ت ک��ه هیزمی بر آتش در 
یک منطقه نفتی است که طی هفته های گذشته ُگر گرفته 

است و تاب افروخته شدن بیشتر را ندارد«.
بنا بر این گزارش، در نتیج��ه تفاوتی ندارد که ترامپ، 
رهبر ایران را تحریم کند که در از سه دهه پیش در قبر خود 
آرام گرفته، یا رهبر زنده، ولی خزانه داری آمریکا عاجزتر از 
آن اس��ت که به دارایی  وی آسیبی وارد کند. القدس العربی 
ادام��ه داد، تحریم ه��ای جدید آمریکا کافی ب��ود که باعث 
بحرانی تر ش��دن وضعیت بین ایران و آمریکا شود که نیازی 
به این تن��ش وجود ندارد. این تنش از حد درگیری لفظی، 
خروج واشنگتن از توافق هسته ای و تحریمهای پیاپی علیه 
اقتصاد ایران عبور کرد و چند روز پیش به س��رنگونی پهپاد 

جاسوسی آمریکا بر فراز آبهای منطقه ای ایران رسید.
ای��ن روزنامه با اش��اره به اینکه اقدام اخی��ر آمریکا در 
تناق��ض با لحن اخی��ر ترامپ بود که کمی آرام ش��ده بود، 
در پای��ان اعالم کرد ک��ه تنش اخیر آمری��کا »با دو حادثه 
غیر عادی مقارن ش��ده که در منطقه رخ می دهد: نخست؛ 
نشس��ت س��ه جانبه مش��اوران امنیت ملی آمریکا، روسیه و 
رژیم اش��غالگر در قدس ]اش��غالی[. دوم؛ نشست منامه که 
جرد کوشنر مشاور ترامپ آن را اداره می کند. گفته می شود 
که ]در این نشست[ مقدمات اقتصادی آنچه معامله قرن نام 
دارد، بررس��ی می شود. ارتباط این سه رخداد واضح است و 

نیازی به توضیح و تفسیر ندارد«.
کوش��نر در ادام��ه ادعاهای خود مدعی ش��د که طرح 
صلح پیش��نهادی آمریکا دس��ت کم ی��ک میلیون فرصت 
ش��غلی برای فلس��طینیان فراهم می کند و این طرح شامل 

سرمایه گذاری هایی در اردن، لبنان و مصر خواهد بود.
هدف آمریکا از برگزاری نشست منامه جذب 50 میلیارد 
دالر کم��ک مالی از طرف کش��ورهای ش��رکت کننده برای 
فلسطینی ها است تا از این طریق بتواند دیگر اهداف سیاسی 
خود در درگیری فلسطینیها با رژیم صهیونیستی پیش ببرد.
معامله قرن، طرحی به پیش��نهاد دولت آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی و حمایت عربس��تان، ب��رای پای��ان منازعه 
»اس��رائیل« با فلسطین و مقدمه ای برای عادی سازی روابط 
عربی اسرائیلی است. در این طرح و مذاکرات بعدی، مسئله 
آوارگان با »وطن جایگزین« در خارج از فلس��طین اشغالی 
حل و »حق بازگش��ت« آوارگان فلس��طینی به کشورش��ان 

برای همیشه لغو می شود.
به رس��میت ش��ناختن قدس به عن��وان پایتخت رژیم 
صهیونیستی در دولت آمریکا و انتقال سفارت این کشور از 
تل آویو به شهر قدس طی کمتر از یک سال گذشته در این 
راستا انجام شده است و قرار نیست کشوری به نام فلسطین 

به پایتختی قدس به رسمیت شناخته شود.  فارس 

القدس العربی:
تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران صوری و غیر قابل اجراست

یک تحلیلگر مس��تقر در آمریکا درباره  ه گا ادعاه��ای دول��ت کش��ورش مبنی بر نظ����ر
آمادگ��ی جهت آغاز مذاکرات با ایران »بدون پیش ش��رط« 

گفته که تحریم ها خود پیش شرط محسوب می شوند.
مای��کل جون��ز گف��ت: ترام��پ ای��ن را درک نمی کند 
که تحریم ها خود پیش ش��رط هس��تند. راهب��رد او افزایش 
حداکث��ری تهدیدها برای ارعاب ش��رکای مذاک��ره و وادار 
کردن آنها به اعطای امتیاز اس��ت. مش��کل این راهبرد این 
اس��ت که هیچ طرح جایگزینی ندارد. اگر یکی از تهدیدها 

کارگر واقع نشود، ترامپ به یک تهدید دیگر رو می آورد.
دونالد ترامپ اردیبهش��ت ماه سال گذشته بعد از نقض 
یکجانبه تعه��دات آمریکا ذیل برجام و خروج از این توافق، 
تحریم ه��ای هس��ته ای را علیه ایران بازگرداند و سیاس��تی 
موسوم به »کارزار فشار حداکثری« علیه ایران را در دستور 

کار قرار داده است.
ترام��پ و مقام ه��ای دول��ت او ادعا کرده ان��د هدف از 
این سیاس��ت ها »بازگرداندن ایران« به میز مذاکره اس��ت. 
او چندین بار اعالم کرده آماده اس��ت »بدون پیش ش��رط« 
با ایران گفت وگو کند. جمهوری اس��المی ایران با یادآوری 
اینکه این طرف آمریکایی بوده که میز مذاکره را ترک کرده 
گفته هر گونه گفت وگو در ش��رایطی معقول خواهد بود که 
آمریکا بعد از بازگشت به برجام تحریم ها علیه ایران را رفع 

کند.
دول��ت ترامپ، در جدیدترین اق��دام تحریک آمیز علیه 
ایران دوش��نبه تحریم های جدیدی اعالم کرده و با امضای 
یک فرمان اجرایی نهاده��ای مرتبط با مقام معظم رهبری 
را هم به فهرس��ت تحریم ها اضافه کرده اس��ت. بسیاری از 
تحلیلگران در داخل خود آمریکا این تحریم ها را »نمادین« 
و فاق��د آث��ار عملی و اقتص��ادی توصی��ف کرده اند و هدف 
از اعم��ال آنها را نوع��ی نمایش تبلیغاتی و ارس��ال پیام به 
متحدان آمری��کا در منطقه مبنی ب��ر قاطعیت علیه تهران 

توصیف کرده اند.
از جمله ش��اخصه ها در این راس��تا که نش��ان می دهد 
هدف ترامپ از اعمال تحریم های جدید بیش از وارد آوردن 
فش��ار اقتصادی ارس��ال پیام بوده این است که او در حالی 
روز دوش��نبه یک فرمان اجرایی جدید امضا کرد که نیازی 
به ای��ن کار نبود. باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق آمریکا 
در س��ال 2012 برای اولین بار با صدور یک فرمان اجرایی 
زیرساخت الزم برای تحریم علیه مقام ها و نهادهای مرتبط 

با حکومت جمهوری اسالمی ایران را فراهم کرده است. 
مایکل جونز هم نظری مش��ابه با سایر تحلیلگران درباره 
این تحریم ها اب��راز کرد. او گفت: اعمال تحریم علیه رهبری 
عالی ایران یک ژست بی معنا است که برای آرام کردن کسانی 
طراحی ش��ده که احساس می کنند ترامپ بایستی به تالفی 

ساقط کردن پهپاد، علیه ایران تحریم هایی اعمال می کرد.
اش��اره جونز به س��رنگونی پهپاد گلوبال هاوک توس��ط 
نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی، بعد از 
تجاوز به حریم س��رزمینی ایران در روز پنجش��نبه گذشته 
اس��ت. یک مقام ارش��د آمریکایی در مصاحبه ای با نش��ریه 
آبزرور ساقط شدن این هواپیما بعد از تجاوز به حریم هوایی 

ایران را تأیید کرده است.
ریکاردو آلکارو، تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی مس��تقر در 
ایتالی��ا هم تحریم های جدید را اقدامی دانس��ته که ترامپ 
آنها را در پاس��خ ب��ه انتقادها از او به دلی��ل عدم واکنش به 

ساقط شدن پهپاد آمریکایی انجام داده است.
وی  گفت: ببینید، آمریکا مجبور بود به نوعی به س��اقط 
ش��دن پهپاد که طبق اصرار ایاالت متح��ده حین پرواز در 
حریم هوایی بین المللی صورت گرفت واکنش نش��ان دهد، 
نوعی اقدام تالفی جویانه بایستی اتفاق می افتاد. تحلیلگران 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس در روزهای گذشته از آنچه 
به ادعای آنها نرمش ترامپ در برابر ایران بعد از س��رنگونی 

پهپاد آمریکایی است انتقاد کرده اند.  تسنیم 

تحلیلگر آمریکایی:
 ترامپ بداند تحریم ها خود پیش شرط مذاکره با ایران هستند

گروه دیپلماسی  مس��ئول پرون�����ده اخی��را  درحال��ی 
سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا از راه اندازی 
مکانسیم تس��هیل تجارت با ایران خبر داده است 
که برخی ناظران سیاس��ی با انتق��اد از وقت تلف 
کردن اروپایی ها، این وعده ها را به وعده سرخرمن 
دادن سه کشور اروپایی به تهران تعبیر و خواستار 
آن ش��دند که به جای حرف به وعده های برجامی 

خود در قبال ملت ایران عمل کنند.
به تازگی فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری 
مش��ترک با وزیر خارجه پاکس��تان بار دیگر وعده 
داد مکانیس��م تس��هیل تجارت با ایران راه اندازی 

خواهد شد.
او همچنین مدعی ش��ده اتحادی��ه اروپا تمام 
تالش خودش را برای حفظ توافق هس��ته ای ایران 

به کار می بندد.
وی گفت: ما در ح��ال آزمودن همه راهکارها 
هس��تیم و کماکان هر کاری ک��ه بتوانیم را برای 
دس��ت  نخورده نگاه داشتن اجرای توافق هسته ای 
ب��ه کار خواهیم گرفت. ما کماکان این کارها را در 
این روزها که سخت ترین روزهای قابل تصور برای 

توافق هسته ای ایران هستند انجام خواهیم داد.
موگرین��ی اضافه ک��رد: تالش ه��ای زیادی با 
کشورهای عضو اتحادیه بر روی ساز و کاری جهت 
مجاز کردن تجارت مشروع با ایران انجام داده ایم. 
من معتقدم که این ساز و کار آماده عملیاتی شدن 
است و امیدوارم این چیزی باشد که بتواند ایران را 

همانند گذشته به توافق پایبند نگاه دارد.
از طرفی در حالی که ایران قصد دارد با استناد 
به مکانیس��م های تعبیه  شده در داخل خود برجام 

برای کاس��تن از تعهداتش ذیل این توافق استفاده 
کند، موگرینی ایران را به واکنش، در صورت عدم 

پایبندی« به توافق تهدید کرد.
او گفت: توافق در داخل خودش مکانیسم ها و 
گام هایی دارد که در صورت عدم پایبندی به توافق 
می توان از آنها استفاده کرد، اما تمرکز ما در حال 

حاضر حفظ توافق فعلی است.
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده در واکنش 
به خ��روج آمری��کا از برجام و اهمال کش��ورهای 
اروپایی در محقق کردن وعده های خود قصد دارد 
طب��ق بندهای 36 و 37 برجام تعهداتش ذیل این 

توافق را کاهش دهد.
حاال اروپایی ها از یک طرف ایران را تهدید به 
مان��دن در برجام می کنن��د و از طرف دیگر حاضر 
به اجرای تعهدات برجام نیستند، حتی کانال مالی 
معروف به اینس��تکس نیز نتوانسته چاره ساز و یا 
راه گش��ای بی تعهدی اروپا ب��ه برنامه جامع اقدام 
مش��ترک باش��د، چرا که آنها این کان��ال مالی را 
در حال��ی به می��دان آورده اند ک��ه حتی محتوای 
مشخص و قابل قبولی برای آنچه که باید در قبال 

تعهدات برجام انجام دهند، ندارد. 
آنچه از لحن طلبکارانه موگرینی تعبیر می شود 
اینکه گویا اروپا برای خارج شدن از برجام و حفظ 
توافق هس��ته ای منت بر س��ر ملت ایران گذاشته 
است؛ در واقع به دلیل عدم اجرای تعهدات برجام، 
این جمهوری اس��المی ایران است که باید طلبکار 
باش��د، اما اروپایی ه��ا مصداق مثال دس��ت پیش 

گرفتن برای پس نیفتادن شده است!
اخیرا نیز انگلیس، آلمان و فرانس��ه با ارس��ال 
یاداشتی، به طور رسمی به ایران هشدار داده اند که 

در صورت توقف تعهدات برجامی تهران، جمهوری 
اسالمی با عواقب این عمل روبرو خواهد شد. 

دو دیپلم��ات اروپای��ی به خبرگ��زاری رویترز 
گ��زارش داده اند که انگلیس، آلمان و فرانس��ه در 
یادداش��تی رسمی که در روز ش��نبه 22 ژوئن، به 
دس��ت ایران رسانده اند، نس��بت به عدم پایبندی 
ایران به توافقات هس��ته ای هشدار داده اند.در این 

یادداش��ت مشخص نشده که عواقب عدم پایبندی 
ایران به توافق هسته ای چیست.

لبته این لحن تهدید در گذشته نیز تکرار شده 
بود چناچن��ه چند روز پیش وزیرخارجه آلمان در 
نشس��ت خلع سالح هسته ای در اس��تکهلم گفته 
بود؛ اگر ایران از برجام خارج ش��ود، همه تحریم ها 
باز می گردد. هایکو ماس در این نشس��ت هش��دار 

داد که فروپاش��ی 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 شود به نقطه 
ای باز خواهد گشت که قبل از توافق هسته ای قرار 
داشته است که شامل همه تحریم ها خواهد بود و 

این فرآیند نمی تواند به نفع ایران باشد. 
ادعای تهدید آمیز سه کشور اروپایی و تهدید 
آش��کار به عواقب خروج ته��ران از برجام در حالی 
مطرح شده است که اروپایی ها نیز همچون آمریکا 
تاکنون ب��ه هیچ کدام از تعه��دات خود در برجام 
عم��ل نکرده ان��د و حتی راه اندازی اینس��تکس و 
اجرای آن نی��ز همچنان با اما و اگر مواجه ش��ده 

است. 
س��ه کش��ور اروپایی ن��ه تنها به تعهداتش��ان 
عمل نمی کنند بلکه در ازای عدم تعهداتش��ان نیز 
می گوین��د اگر ایران از برجام خارج ش��ود منتظر 
عواقبش باش��د! در کدام توافق بین المللی طرفین 
هم خود را مستحق اجرا نکردن تعهدات می دانند 
و هم به طرف مقابل می گویند تحت هیچ شرایطی 
حق خروج از توافق را ندارید! این همان سیاس��ت 
فش��اری اس��ت که آمریکا و اروپا ب��ا یکدیگر برای 
تس��لیم ای��ران در براب��ر خواسته هایش��ان به کار 
گرفته اند، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و رسانه ای 
ب��ر این باورند؛ اگر اتحادیه اروپ��ا از نظر اقتصادی 
نمی توان��د کاری انجام دهد ت��ا عواقب تحریم های 
آمریکا علیه ایران را کاهش دهد بنابراین اقدامات 
س��مبولیک سیاسی مهم اس��ت تا اعتماد را حفظ 
ک��رده، کانال های گفت وگ��و را باز نگه دارد و همه 
آن های��ی را که خواس��تار حفظ برج��ام در تهران 

هستند حمایت کند.

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
اینستکس به زودی راه اندازی خواهد شد

وعده سرخرمن ندهید!

 ارسال سیگنال آشکار روسیه
 به آمریکا و اسرائیل:

ایران متحد ماست
به نظر می رس��د روسیه دیگر  متحد خ��ود در خاورمیانه را راهب�����رد
انتخاب کرده و آش��کارا قص��د دارد مواضع قاطعی 
در حمایت از همسایه بزرگ خود، ایران، در مقابل 
اقدامات تحریک آمیز و اعمال فش��ارهای روزافزون 

آمریکا و متحدانش بر تهران اتخاذ کند.
روزنامه اینترنتی وزگلیاد روس��یه در تحلیلی 
نوش��ته اس��ت:  اقدامات تحریک آمیز علیه ایران، 
آمریکا را به بن بست کشانده است و افزایش اعمال 
فش��ارها و ادامه تهدیدات، از جمله تهدید نظامی، 
نتوانس��ته در عرصه بین المللی به نفع واش��نگتن 
تمام ش��ود و یا ای��ران را به زان��و درآورد. مقامات 
تهران هم هش��دار داده اند ک��ه اعمال تحریم های 
جدی��د آمریکا، ازجمل��ه علیه دفت��ر رهبر معظم 
انقالب اس��المی، دیگر به منزله پایان دیپلماس��ی 

بشمار می رود.
در چنین شرایطی روس��یه نیز ظاهرا انتخاب 
خ��ود را ک��رده  و از زبان "نیکالی پاتروش��ییف" 
دبیر ش��ورای امنیت خود به آمریکا گوش��زد کرده 
که ایران متحد مس��کو در منطقه بشمار می رود و 

واشنگتن باید از اقدامات تحریک آمیز علیه تهران 
دست برداد.

در آس��تانه دیدار احتمالی والدیمیر پوتین با 
دونالد ترامپ در حاش��یه نشس��ت سران گروه 20 
در ژاپن، مذاکرات بس��یار مهمی بین پاتروشییف 
و"ج��ان بولت��ون" و "می��ر بن-ش��ابات" همتایان 
آمریکای��ی و اس��رائیلی وی در قدس )فلس��طین 
اش��غالی( انجام گرفت. همان ط��ور که انتظار می 
رف��ت، اوضاع پیرام��ون ایران در مرک��ز مذاکرات 
ق��دس قرار داش��ت، چرا که این مس��ئله برای دو 

طرف آمریکایی و اسرائیلی بسیار اهمیت دارد.
در چنین شرایطی دبیر شورای امنیت روسیه 
اظهارات بی س��ابقه ای در دفاع از مواضع ایران در 
مقابل اتهامات وارده از س��وی آمریکا و متحدانش 

به زبان آورد.
پاتروش��ییف در موض��ع گی��ری واضح��ی با 
ارزیابی های طرفین مذاک��رات خود در باره ایران، 
بعنوان یکی از قدرت های بزرگ منطقه ای مخالفت 
کرده و این کش��ور را متحد و شریک روسیه نامید 
ک��ه روابط دو کش��ور در تمامی س��طوح در حال 
توس��عه اس��ت و از آمریکا و اس��رائیل خواست تا 
خویش��تن داری از خود نش��ان داده و به س��مت 
همکاری در منطقه روی آورند. دبیر شورای امنیت 
روس��یه هرگونه تالش برای معرفی ایران به عنوان 

اصل��ی ترین تهدید امنیتی و به خصوص قرار دادن 
این کشور در کنار گروه تروریستی داعش، را برای 

مسکو غیرقابل قبول ارزیابی کرد.
وی همچنین برای نخستین بار اعالم کرد که بر 
اساس اطالعات وزارت دفاع روسیه، پهپاد سرنگون 

شده آمریکایی در حریم هوایی ایران قرار داشت.
دبیر ش��ورای امنیت روس��یه همچنین یادآور 
ش��د ک��ه نباید ت��ا قبل از روش��ن ش��دن نتیجه 
تحقیق��ات، ایران به دس��ت داش��تن در حمله به 
تانکره��ای نفت کش در دریای عمان متهم ش��ود.  
به گفته وی، طرف روس��ی هیچ ش��واهدی دال بر 
اینکه، طبق ادعای آمریکا، این حمله توسط اژدر یا 

مین زیرآبی صورت گرفته در اختیار ندارد.
به نوش��ته این روزنامه، ای��ن واقعیت که وی 
ایران را متحد روس��یه در منطقه نامیده، ارس��ال 
عالمت بس��یار مهمی برای آمریکا و اسرائیل است. 
پیش از این مقامات مس��کو به طور دقیق هرگز از 
ای��ران بعنوان متحد خود نام نب��رده بودند و صرفاً 
گفته می ش��د که ایران و روسیه همکاری نزدیکی 

در سوریه دارند.
در حقیق��ت روس��یه متحد نظامی ب��ه غیر از 
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ندارد 
ولی اخیراً سازمان همکاری های شانگهای نیز دامنه 
نفوذ خود را در منطقه آسیا گسترش داده و بیشتر 

نه بعنوان یک اتحاد نظامی، بلکه به یک س��ازمان 
تضمی��ن کننده امنیت برای اعضای این س��ازمان 
بخص��وص در مقابل اعم��ال فش��ارهای خارجی، 

به خصوص از جانب غرب، تبدیل شده است.
ایران هنوز به عضویت دائم س��ازمان شانگهای 
در نیامده، ولی یک��ی از اعضای ناظر فعال و "نامزد 
اول" در عضویت دائم آن است. اظهارات دبیر شورای 
امنیت روس��یه ن��ه تنها باعث نزدیک ش��دن زمان 
عضویت ایران در س��ازمان همکاری های ش��انگهای 
خواهد ش��د، به منزله آن اس��ت که مقامات مسکو 
قصد دارند روابط خود با این همسایه بزرگ و دیرین 
خود را توسعه داده و به سطح باالتری ارتقاء دهند. از 
سوی دیگر ؛ وزارت خارجه چین در جریان نشست 
مطبوعات��ی هفتگی در زمینه مس��ائل روز منطقه و 

جهان از جمله ایران واکنش نشان داد.
گنگ ش��وانگ از س��خنگویان این وزارتخانه 
در زمینه دس��تور اجرایی جدی��د »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمری��کا در زمینه تحریم  مقام های 
ارشد ایران و واکنش های متعاقب مقام های ایرانی 
و آمریکایی اظهار داشت: »چین در مورد تنش در 
منطقه خلیج فارس نگران بوده و امیدوار است که 
طرف های مربوط آرامش خود را برای جلوگیری از 

تشدید اوضاع حفظ کنند.
وی در ادامه گفت: »چین همواره با تحریم های 

یکجانبه و اعمال صالحیت برون مرزی دادگاه های 
آمریکا مخالف بوده و معتقد اس��ت که اعمال فشار 
حداکثری کمکی به این مس��ئله نمی کند. واقعیت 
نشان داده که این اقدام ها تنها ناامنی را در منطقه 

تشدید می کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در خاتمه افزود: 
»آنچه منطقه نیاز دارد تنش و مهار نیس��ت، بلکه 
گفت و گو و مذاکره اس��ت. امیدواریم که طرف های 
درگیر ش��جاعت و حکمت سیاسی را  نشان دهند 
و به طرز صحیحی اختالفات را از طریق روش های 
مسالمت آمیز مانند گفت وگو و مذاکره و بر اساس 
اص��ل برابری و احترام متقابل حل کرده و به ما در 
حفاظ��ت از صلح و ثب��ات در منطقه خلیج فارس 
بپیوندن��د. آمری��کا تنها کش��ور حاض��ر در برجام 
اس��ت که به طور یکجانبه از این توافق بین المللی 
خارج شده و با اعمال مجدد تحریم های یکجانبه، 
دیگرکش��ورهای جهان را از هرگونه داد و س��تد با 

ایران منع کرده است.
رئیس جمهور آمریکا که تاکنون علی رغم تمامی 
اقدامات و سیاس��ت های ضدایران��ی به هیچ یک از 
اهداف��ش در قبال تهران دس��ت پی��دا نکرده، روز 
سه شنبه به عربده کشی توئیتری رو آورد و نوشت: 
»رهبران ایران واژه های "خوبی" و "دلس��وزی" که 

بویی از آن نبرده اند را درک نمی کنند. .  مهر 


