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تصویب طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا 
مجل��س س��نای آمریکا طرح��ی را ب��ه تصویب 
رس��انده که خواستار اس��تفاده از دارایی های ایران در 
لوگزامب��ورگ جهت پرداخت غرام��ت به خانواده های 
قربانی��ان بمب گذاری س��ال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران 

دریایی آمریکا در بیروت است.  
از متن الیحه بودجه دفاعی س��ال ۲۰۲۰ آمریکا و 
متمم های اضافه شده به آن نشان می دهد این طرح که 
توسط س��ناتور تام کاتن تهیه شده پنجشنبه شب در 

قالب متممی به این الیحه به تصویب رسیده است. 
کات��ن هدف از معرفی این طرح که متن کامل آن 
روی وب سایت مجلس سنا قرار گرفته را دسترس پذیر 
کردن دارایی های حکومت ایران جهت پرداخت غرامت 
به قربانیان تروریسم ایران عنوان کرده است.   مهر

شکایت ایران از آمریکا به شورای امنیت 
معاون حقوقی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم 
کرد نامه ش��کایت از آمریکا به دلی��ل تجاوز پهپاد این 
کشور به حریم هوایی ایران به شورای امنیت سازمان 

ملل متحد تحویل داده شده است.
غالمحسین دهقانی اضافه کرد: در این نامه ایران 
متذکر ش��ده اس��ت که در صورت تک��رار اقداماتی از 
این دس��ت ایران دفاع از مرزهای آبی خود و مقابله با 

هرگونه تجاوز را حق خود می داند.
وی اظهار داشت: طرف آمریکایی ادعا می کند که 
این پهپاد وارد حریم هوایی کشورمان نشده است که 
البته هرگز نمی تواند چنین ادعایی را ثابت کند چون 

این پهپاد پس از انهدام در خاک ایران سقوط کرد.
دهقانی گفت: این دیوان در قرار موقتی تحریم های 
آمریکا علیه کش��ورمان به ویژه در زمینه غذا و دارو را 

محکوم کرده است. ایرنا 

اخبار

اتفاق آسمان تنگه هرمز، تجسم کاهش 
قدرت آمریکاست

یک تحلیلگر سیاس��ی س��وری مع��ارض، بحران 
سوریه را بحرانی همزمان با افول قدرت غرب خواند و 
نوشت، مخالفان ایران باید با واقعیت امروز ایران کنار 
بیایند؛ س��رنگونی پهپاد آمریکا در تنگه هرمز تجسم 

ضعف آمریکاست.
ایاد الجعفری نوشت: برخی انگار خوششان می آید 
که مجادله کنند و بگویند، آنچه در آسمان تنگه هرمز 
رخ داد، و ایران پهپاد آمریکایی را س��اقط کرد، صرفا 
حادثه ای نمایشی برای فریب افکار عمومی است. آنها 
مدعی اند که آمریکا قادر اس��ت با توس��عه نفوذ ایران 
بس��ادگی و هر وقت اراده کرد، برخورد کند و ایران را 

از این نفوذ منع کند.
وی در پاسخ به این تصور نوشت: این نظریه امروز 
رایج ش��ده و علتش هم نهادینه ش��دن نظریه توطئه 
در اذهان برخی س��وری ها و مردم خاورمیانه است. در 
کنار عدم پذیرش بس��یاری از حقایق در عصر کنونی، 
جایگاه آمریکا به عنوان قدرت اول کاهش یافته و دارد 
آن را کم کم از دس��ت می دهد. آنچه در آسمان تنگه 

هرمز رخ داد، تأکیدی بر وجود این واقعیت است. 
نویس��نده س��وری نوش��ت: اتفاقی که در آسمان 
تنگه هرم��ز رخ داد،  نمایش دروغ نبود بلکه تجس��م 
کاهش قدرت آمریکاس��ت. بله! آمریکا می تواند جنگی 
نسل کش��انه -آنچنان که ترامپ گفت- علیه ایران راه 
بیندازد اما نکته این اس��ت که این نسل کشی به ایران 
محدود نمی ماند بلکه کل حضور آمریکا در خاورمیانه 
را خواهد گرفت و خسارت هایی به آمریکا وارد خواهد 
ک��رد که ش��اید از جنگ ویتنام تاکن��ون متحمل آن 
نشده باشد. اگر ایران به دنبال جنگ فراگیر با آمریکا 
نیس��ت چون معنایش ویران��ی غیرقابل پیش بینی در 
خاک خودش اس��ت، آمریکایی ه��ا بیش از ایرانی ها از 
ای��ن امر اجتناب می کنند چون آنها اصال آماده تحمل 
خس��ارت و تلفات سنگین نیس��تند چون ناوگان ها و 
پایگاه های نظامی ش��ان در خلیج ف��ارس و عراق و در 

تیررس موشک های ایران است. 
به گفته این تحلیلگر سوری نزدیک به معارضان، 
همه از حجم فاجعه در منطقه،  در صورت بروز جنگ 
فراگیر میان ایران و آمریکا آگاهند برای همین دیدیم 
که کش��ورهای متعددی کانال گفت وگو زدند تا میان 
طرفی��ن میانجیگری کنند که از جمله این کش��ورها، 
عم��ان، قطر، عراق، ژاپن و س��وییس بودند و در آخر 

هم انگلیس.
این تحلیلگر س��وری گفت:  ش��اید برای خیلی از 
س��وری هایی که بشدت مخالف نفوذ و حضور ایران در 
کشورشان هس��تند، پذیرش این واقعیت سخت باشد 
که ایران از آس��تانه قدرت عبور ک��رده؛ به طوری که 
واش��نگتن نمی تواند صرفا با منطق زور نظامی با ایران 
برخورد کند. ایراِن امروز، عراق ۱۹۹۱ نیست. حساب 
ب��از کردن روی ی��ک حمله محدود آمریکا در پاس��خ 
به س��رنگونی پهپادش، مثل حمله محدود به فرودگاه 
ش��عیرات س��وریه، در حقیقت کم تصور کردن حجم 

قدرت ایران است.   فارس 

از نگاه دیگران 

فکر می کنم ایران مایل به توافق است
رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری در ش��هر اوس��اکا ژاپن ضمن تکرار 
ادعاه��ای قبلی درباره ایران گفت ک��ه فکر می کند تهران به توافق تمایل دارد و 
علت انصراف از اقدام نظامی علیه ایران را مجدداً نگرانی از کش��ته ش��دن ۱5۰ 

ایرانی اعالم کرد.
دونالد ترامپ به سیاست خارجی در قبال ایران اشاره کرد و گفت:  ما بر روی 

موضوع ایران کار می کنیم. حاال خواهیم دید چه اتفاقی  می افتد. فکر می کنم آنها به 
توافق تمایل دارند و تمایل آنها به داش��تن این توافق هوشمندانه است، باید ببینیم چه 

پیش می آید، من مشکلی ندارم، زمان زیادی دارم.
وی گفت: آنها عملکرد ضعیفی داش��تند. زمانیکه رئیس جمهور ش��دم، آنها )ایران( 
بس��یار بی رحم بودند. ترامپ تصریح کرد:  رئیس جمهور فرانسه به من گفت که کشورش 

روابط تجاری با ایران دارد و خواستار مالقات با )سران( ایران است.  صداوسیما 

نظرگاه 
سفرم به ایران مورد حمایت فرانسه و عربستان سعودی بود

نخس��ت وزیر ژاپن با بیان اینکه به تالش��ش برای کاهش تنش در منطقه را 
ادامه می دهد، گفت،  س��فر اخیرش به ایران از حمایت برخی مثل رئیس جمهور 

فرانسه و ولی عهد سعودی برخوردار بوده است.
آبه شینزو گفت: رئیس جمهور ماکرون و ولی عهد سعودی محمد بن سلمان 

از تالش ها برای کاهش تنش صحبت کردند،  زیرا س��فرم مورد حماین این سران 
و دیگران بود. نخست وزیر ژاپن توضیح داد:  برای کاستن از تنش در خاورمیانه که به 

س��ود امنیت و صلح جهان است،  تالش کرده ایم. ژاپن روابطی عالی با ایران و همچنین 
آمریکا و اروپا دارد... کار ساده نیست اما نقشی مهم در این موضوع ایفا می کنیم. 

آبه در پاسخ سوال خبرنگار الشرق االوسط که پرسید، نتیجه سفر شما به ایران چه 
بود؟ توضیح داد آنچه می توانم بگویم این اس��ت که س��فرم برای خاطر صلح و ثبات در 

منطقه بود.  فارس 

معادله 
ایران باید به برجام پایبند بماند

نخست وزیر مس��تعفی انگلستان که به زودی کرس��ی قدرت را ترک خواهد 
کرد، خواستار پایبندی تهران به توافق هسته ای سال ۲۰۱5 شده است.

ت��رزا می، در حالی از پایبندی ایران به برجام س��خن گفت��ه که اروپایی ها 
همچن��ان در انج��ام تعهدات خود ذی��ل این توافق به درس��تی عمل نمی کنند. 

نخس��ت وزیر انگلس��تان همچنین گفت که تنش در منطق��ه خلیج فارس به نفع 
هیچ کس نیس��ت. به تازگی  در وین و در جلس��ه کمیسیون برجام، اروپایی ها مدعی 

ش��دند که س��از و کار مالی ویژه تجارت با ایران با نام »اینستکس« عملیاتی شده است. 
سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران اما تاکید داشت که آنچه قرار است اتفاق 

بیفتد با آنچه مدنظر تهران است، فاصله دارد. 
جمهوری اس��المی ایران از هجدهم اردیبهشت گذشته اجرای برخی تعهدات خود 

ذیل برجام را متوقف کرد. تسنیم 

درحاشیه 

یم
سن
ت

سفیر ایران در الهه: 
نوبتپاروزدناروپاییهاست

س��فیر ایران در الهه گف��ت: روزگاری اروپا و آمریکا در قالب  ت یپلمـــا ۱+5 در ی��ک قایق بودند؛ حال که آمری��کا از این قایق پیاده د
شده، نوبت اروپایی ها است که زحمت بکشند و به جای آمریکا هم پارو بزنند.

تعدادی از سردبیران و خبرنگاران رسانه های هلند در محل سفارت کشورمان در 
الهه با علیرضا کاظمی ابدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در هلند، پیرامون مسائل 

بین المللی، برجام، تحوالت منطقه و روابط ایران و اروپا به گفت وگو نشستند.
کاظمی در تش��ریح تصمیمات اخیر کشورمان درباره برجام، اظهار داشت: اقدام 
جمهوری اسالمی ایران نه نقض برجام و نه اولتیماتوم شمرده می شود؛ بلکه ایران با 
وجود بدعهدی آشکار طرف آمریکایی، بیش از یک سال صبوری نشان داده و منتظر 
اقدام عملی اروپا برای حفظ برجام ش��ده و در نهایت باتوجه به ناموفق بودن طرف 
های اروپایی، بر اساس ساز و کاری که در مواد ۲6 و ۳6 خود برجام پیش بینی شده، 
اع��الم کرده که اج��رای برخی تعهدات داوطلبانه خود در برجام را متوقف می کند و 

زمان بندی این کار را هم اطالع داده است.
س��فیر جمهوری اسالمی ایران با اش��اره به اینکه مذاکرات هسته ای و برجام 
اساس��اً اولین تجربه اروپا در اس��تفاده از ظرفیت دیپلماتیک خود در خارج از اروپا 
بود، لزوم احساس مسئولیت اروپا در قبال حفظ این توافق و عمل به تعهدات خود 
در چارچوب آن و مقابله با سیاس��ت های یکجانبه ترامپ را مورد تأکید قرار داد. 

وی افزود: در نظام بین الملل سواری مجانی وجود ندارد.
 روزگاری اروپ��ا و آمریکا در قالب ۱+5 در یک قایق بودند؛ حال که آمریکا از 
این قایق پیاده ش��ده، نوبت اروپایی ها اس��ت که زحمت بکشند و به جای آمریکا 
هم پارو بزنند. کاظمی ابدی همچنین با اش��اره به ظرفیت های باالی گردشگری 
و فرهنگی کش��ورمان و توجه روزافزون گردش��گران خارجی ب��ه ایران، ضمن رد 
برخی گزارش های رس��انه ای مبنی بر لغو ش��ماری از پروازهای خارجی از فضای 
کش��ورمان، افزود: همانطور که این س��فارت در صفحه توئیت��ر خود با ارائه لینک 
معتبر رصد حمل و نقل هوایی در جهان نیز نشان داد، در هفته بیش از ۳۰ هزار 
پرواز در امنیت کامل، بر فراز ایران صورت می گیرد و این رقم هیچ گونه کاهش��ی 

نداشته است.  

یک روزنامه س��عودی با اشاره  رسـانه به اشتباه پیونگ یانگ در عدم بـازي 
کسب اطمینان از رفع دست کم بخشی از تحریم ها 
ب��ه مجرد آغاز مذاکره، تصریح کرد که ایران از این 

روند درس گرفته است.
الحی��اة در این یادداش��ت با عنوان »اس��تمرار 
تقابل آمریکا-ایران با دور زدن تحریم ها نوشت: به 
نظر می رس��د رویکرد غالب در تقابل آمریکا-ایران 
این اس��ت که زمان بر خواهد ب��ود تا تیم دو طرف 
و متحدان هر یک بتوانن��د برای این روند طوالنی 

آماده شوند، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد.
الحیاة،  ترامپ را عجول خواند و نوشت: دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای گرفتن نتیجه 
س��ریع از این تقابل عجول بود؛ کسی که در نتیجه 
وضع تحریم بر ایران، توقع داشت تهران به پای میز 
مذاکره بیاید و تابستان کنونی موعد آغاز مذاکرات 
باش��د. او به همین دلیل بود که بعدا گفت که برای 

رسیدن به توافق با ایران، عجله نداریم. 
این روزنامه س��عودی نوش��ت،  ترامپ در همه 
پرونده هایی که برای رس��یدن ب��ه نتیجه آن عجله 
کرد، عقب نش��ینی کرده تا جایی شمارش دفعاتی 
که گفته عجله نداریم س��خت ش��ده است از جمله 
در پرونده های کره ش��مالی یا خروج از س��وریه یا 
مذاک��رات تجاری ب��ا چین و همچنین مش��کالت 
داخلی در خصوص نصب و عزل ها و دیوار مکزیک 
و دیگر موضوعات. برای ترامپ س��اده اس��ت که از 
مواضع قبلی که به نظر می رسد در آن قاطع است، 

عقب نشینی کند. 
الحیاة به ایران اشاره کرد و نوشت: »اما دشمن 
ایران��ی او...، ترامپ را با گذران وقت، به زمین خود 
کش��اند و در نتیجه چند عام��ل که لزوما آنقدر که 
متأثر از جریان کشمکش بین المللی بود از قدرتش 
ایران متأثر نب��ود، تهران موفق بوده اس��ت. عامل 
مشخص در این خصوص این بود که تهران تصمیم 
گرفت با اقدامی جنگی از طریق ساقط کردن پهپاد 
شناسایی آمریکا در آسمان خلیج عمان در آب های 
منطقه ای ایران در مقابل دشمنی که دنبال جنگ 
نیست، قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارد. این 
اقدام تا زمانیکه واشنگتن از پاسخ نظامی خودداری 

کند، به تهران حاشیه مانور می دهد.
الحیاة توضیح داد »کم رنگ ش��دن رجزخوانی 
آمریکا درباره توان خود برای اقدام به جنگ برق آسا 
و رجزخوانی ایران درباره توان خود برای شکس��ت 
دادن قدرتمندترین قدرت نظامی، مانورهایی برای 
کس��ب وقت اس��ت تا ش��روط مذاکره در ش��رایط 
بین المللی و منطقه ای بهتر ش��ود. س��ران ایران از 
تجرب��ه مذاکره دونالد ترامپ و کره ش��مالی درس 
گرفتند که تا قبل از کس��ب موافقت رئیس جمهور 
آمریکا برای لغو تحریم ها ولو جزئی، وارد بررس��ی 
مس��ائل اصلی نش��وند. آنچه پیونگ یانگ دنبالش 
بود، گام به گام پی��ش رفتن توافق با لغو برنامه های 
اتم��ی اش بود؛ یعنی بخش��ی از برنامه اتمی مقابل 
بخش��ی از رفع تحریم ها تا آنکه در مقابل لغو کامل 
تحریم ه��ا و لغو کام��ل برنامه اتم��ی،  توافق کامل 

حاصل شود. 
الحی��اة در ادام��ه وضعیت در مقاب��ل ایران را 
پیچیده تر توصیف کرد و نوشت:  در خصوص ایران، 
وضعی��ت خیلی پیچیده تر اس��ت و فقط به تعدیل 
تواف��ق هس��ته ای محدود نمی ش��ود بلکه ش��روط 
دوازده گانه مایک پامپئو هم هس��ت که بیش��ترش 
به نقش منطقه ای و موش��ک های بالس��تیک ایران 
یعنی گرفتن نقش منطقه ای از ایران مرتبط است؛ 
ام��ری که ایران مث��ل دوره حکومت ش��اه، در پی 
مشروعیت بخش��ی به آن بخصوص در گذرگاه های 
آب��ی بین الملل��ی عالوه ب��ر امتداد حض��ورش در 
مدیتران��ه از طریق حضور در س��وریه، لبنان و غزه 

است.
الحی��اة در پای��ان ضم��ن اش��اره ب��ه اینک��ه 
آمریکایی ها شروط تهران برای مذاکره را با تشدید 
تحریم ها پاس��خ دادند،  نوشت، برخی در واشنگتن 
انتظار داش��تند تحریمی که از پاییز گذشته اعمال 
ش��ده در اواخر تابس��تان امس��ال نتیج��ه بدهد و 
فروپاش��ی اقتصادی برای ای��ران به بار آورد اما این 

امر رخ نداده است.
این روزنامه س��عودی تش��دید تحریم آمریکا و 
ام��روز و فردا کردن کش��ورهای اروپایی را دو مورد 
از علل خواند که آمریکا به س��بب آن، پاسخ نظامی 
به سرنگونی پهپاد خود نداد و نوشت، ترامپ با عدم 
پاسخ نظامی در واقع به خواست دولت های اروپایی 
پاسخ داد تا در تش��دید فشار بر تهران به واشنگتن 
ملحق شوند و گفت وگو ]مذاکره[ را بر تهران تحمیل 
و آن را ب��ه امتیازدادن مجبور کنند. این مس��ئله از 
مداخالت فرانس��ه،  انگلیس و آلمان در جلسه اخیر 

شورای امنیت کامال مشخص بود.  فارس 

گروه دیپلماسی  هت��ل کوبورگ وی��ن دو روز پرونـــــده
پی��ش باز هم میز مذاکرات هس��ته ای اش را چید؛ 
میزی که این بار اروپایی ها س��فارش دادند تا پس 
از گذشت یک سال، وعده ایجاد سازوکار مالی آن 
را عمل��ی کنند؛ اما نه نتیجه نشس��ت قابل قبول 
بود نه  اینس��تکس؛ توان در ب��رآورده کردن همه 
انتظارات ایران را دارد از این رو  باید این هشدار را 
به مقامات دولتی و تصمیم گیران سیاست خارجی 
داد ک��ه مبادا فریب آب نبات چوبی اینس��تکس را 
بخورند و از خواس��ته های خ��ود در برابر این اقدام 

نیم بند اروپایی ها کوتاه بیایند.
کمیسیون مشترک برجام در پایان نشست روز 
جمعه خود در وین، بیانیه ای ۹ بندی صادر کرد و 
طی آن اعالم شد که اعضای برجام در حال تالش 
هستند تا اینس��تکس را به روی فعاالن اقتصادی 

کشورهای ثالث نیز باز کنند.
اجرایی شدن اینستکس از مهمترین خبرهایی 
بود که پس از پایان این نشست در رسانه های خبری 
منتشر شد. اینستکس به معنای ابزاری برای حمایت 
از مبادالت تجاری« تش��کیل شده است. اینستکس 
قرار اس��ت در مراحل اول مب��ادالت مربوط به مواد 
غذایی، دارو و تجهیزات پزش��کی را پوشش دهد، اما 

کشورهای اروپایی وعده گسترش آن را داده اند.
ای��ن بیانی��ه در حالی صادر ش��ده اس��ت که 
مع��اون وزیر امور خارجه کش��ورمان پس از پایان 
نشس��ت کمیس��یون مش��ترک برجام در وین در 
جمع خبرنگاران و در تش��ریح گفت وگوهای انجام 
شده در این نشس��ت گفت: ما یک جلسه طوالنی 
داش��تیم بیش از س��ه س��اعت، در مجموع جلسه 
مثبت و سازنده ای بود و نسبت به جلسات گذشته 
ما یک گام به جلو به ش��مار می آید، البته هنوز تا 
خواسته های جمهوری اسالمی فاصله قابل توجهی 
وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی که جمهوری 

اسالمی ایران انتظار دارد، هنوز فاصله داریم.
عراقچی در ادامه خاطرنش��ان کرد: اینستکس 

به مرحله عملیاتی رسیده است، اما کمتر از انتظار 
ماس��ت. بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام شود 
یا اعتبارات مشخصی برای آن در نظر گرفته شود، 
اینستکس نخواهد توانست انتظارات ما را برآورده 
کند. به همین دلیل کش��ورهای اروپایی باید بحث 
صادرات نفتی ما را به صورت جدی در دس��تور کار 

قرار دهند.
البته هلگا اش��مید معاون مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادی��ه اروپا و دبیرکل س��رویس اقدام 
خارجی این اتحادیه در پایان نشس��ت کمیسیون 
مش��ترک برج��ام در وین اتریش با انتش��ار پیامی 
در حس��اب کاربری رس��می خود در توئیتر اعالم 
کرد که ساز و کار مالی موسوم به اینستکس برای 
تسهیل مبادالت تجاری بین اروپا و ایران عملیاتی 

شده است.
وع��ده اروپایی ها درخص��وص راه اندازی این 
کان��ال مالی تا چند ماه پس از ثبت آن نیز اجرایی 
نش��د و همزمان، بر اساس آنچه بلومبرگ گزارش 
کرد، س��گال مندلگ��ر مع��اون وزارت خزانه داری 
امریکا نی��ز در نامه ای ک��ه در روز هفتم می )۱7 
اردیبهشت( به مقامات اروپایی نوشت، هشدار داد 
که س��از و کار مالی اتحادیه اروپ��ا برای تجارت با 
ایران )اینس��تکس( و همه اش��خاصی که به نوعی 
با آن در ارتباطند، در صورت عملیاتی ش��دن این 
کانال مالی با خطر محرومیت از دسترسی به نظام 
مالی آمریکا مواجه خواهند ش��د. به نظر می رس��د 
اروپایی ها در تالش هستند، تا بجای برآورده کردن 
خواس��ته های اصلی ایران در انجام تعهدات خود و 
جبران خس��ارت ناش��ی از خروج امریکا، اقداماتی 
نظی��ر راه اندازی و عملیاتی کردن اینس��تکس را 

به عنوان یک اقدام عملی نش��ان دهند تا ایران از 
مسیر ضرب االجل خود برگردد. 

به گزارش تس��نیم، حال جای این نگرانی وجود 
دارد که عده ای در داخل و خصوصا در دولت این اقدام 
نیم بند اروپایی ها درخصوص اینس��تکس را به مثابه 
دس��تاوردی بزرگ به خورد ملت داده و با این بهانه از 

پیگری ضرب االجل داده شده منصرف شوند.
ای��ن نگرانی وقتی جدی تر می ش��ود که علی 
رغم وعده سازمان انرژی اتمی، که قرار بود در روز 
6 تیر )دو روز قبل( ایران از س��قف ۳۰۰کیلوگرم 
اورانیوم غنی ش��ده عبور کند، ولی این اتفاق هنوز 
نیفت��اده و یا دس��ت کم دولت ای��ران از اعالم آن 
خودداری کرده اس��ت تا نشانه ای از مالیمت را به 

اروپا اعالم کند.
این یک امر اثبات ش��ده اس��ت که ایستادگی 

دربرابر ط��رف زورگوی خارجی، آنها را تا حدودی 
ب��ه انجام تعهداتش��ان پایبند می کن��د که همین 
ضرب االجل اخیر به اروپایی ها یک نمونه کوچک 

آن است.
یادمان نرفته که آمریکایی ها که تا همین چند 
ماه قبل ح��رف از تهدید نظامی می زدند و گزینه 
حمله نظامی به ایران را روی میز داش��تند، چطور 
در برابر اقدامات قاطع و صریح ایران نه تنها کوتاه 
آمدند بلکه دس��ت به دامن واسطه های خود برای 

جلب نظر جمهوری اسالمی شدند.
هن��وز چن��د روزی از انهدام پهپاد پیش��رفته 
آمریکای��ی نمی گذرد. آمریکایی ه��ا اگرچه پس از 
دریافت این ضربه، در ظاهر ژس��ت تهدید گرفته و 
اعالم کردند که آماده حمله به ایران هستند، ولی 
نهایتا از همه ادعاهای خود پا پس کش��یدند و نه 

تنها مدعی شدند که ترامپ دستور توقف حمله را 
صادر کرده، بلکه رئی��س جمهور آمریکا در مقابل 
دوربین ه��ای تلویزیونی با اتخاذ مواضع منفعالنه، 
حت��ی از ایران بابت خویش��تنداری و عدم اصابت 

هواپیمای با سرنشین آمریکایی قدردانی کرد.
با این تفاس��یر باید این هش��دار را به مقامات 
دولت��ی و تصمیم گیران سیاس��ت خارجی داد که 
مبادا فریب آب نبات چوبی اینس��تکس را بخورند 
و از خواس��ته های خ��ود در برابر ای��ن اقدام نیم 
بن��د اروپایی ه��ا کوتاه بیایند ک��ه در این صورت، 
بزرگتری��ن ضرب��ه را در حال��ی ک��ه در میانه یک 
صحن��ه نبرد س��خت و در حال نزدیک ش��دن به 
خواس��ته ه��ای خود هس��تیم، به ای��ن روند وارد 

خواهند کرد.
موارد از این دس��ت زیاد است و البته مصادیق 
دیگری را هم می توان ذکر کرد که چطور دشمنان 
جمهوری اسالمی دربرابر وادادگی مسئوالن و اتخاذ 
تصمیمات منفعالنه، جری شدند و نه تنها به تعهدات 
خود پایبند نبودند بلکه ۱۸۰ درجه خالف آن را هم 
عمل کردند که خروج یکجانبه آمریکا از برجام یک 
نمونه عینی آن است. اینستکس حتی اگر به صورت 
تمام و کمال اجرایی ش��ده و کارشکنی های آمریکا 
نیز موثر واقع نش��ود، حتی بخ��ش قابل توجهی از 
خواس��ته های ما در لغو تحریم ها و ساز و کار انتقال 

پول را برآورده نخواهد کرد.
بنابراین اگرچه اروپایی ها باید همه توان خود 
را ب��رای راه اندازی این کانال مال��ی بکار بگیرند، 
ول��ی باید صریح و ش��فاف به آنها اعالم ش��ود که 
مطالب��ات ایران محدود به راه اندازی اینس��تکس 
نیس��ت. آنها باید تمامی خواس��ته های جمهوری 
اسالمی را برآورده کنند؛ خواسته هایی که یک بار 
با امضای س��ند برجام به آن متعهد شده اند. و در 
غیر اینصورت ایران بر اس��اس همین استراتژی دو 
ماه اخیر خود که بهره گیری از  حقوق برجامی اش 
ب��رای متعهد ک��ردن طرفه��ای دیگر ب��ه اجرای 

تعهداتشان است عمل خواهد کرد.

وقتی اینستکس توان برآورده کردن همه انتظارات ایران را ندارد

اقدام نیم بند اروپا در برابر برجام 

الحیاة:
ایرانازتجربهمذاکرهکرهشمالیباآمریکا،درسگرفت

یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه  ه گا با بیان این که آمریکا با اعمال نظــــر
تحریم ه��ا می خواهد هیمنه خودش را حفظ کند، 
گفت: ترامپ به دنبال انتخابات است و لذا از اهرم 

فشار استفاده می کند تا مذاکره انجام شود.
عبدالرض��ا فرج��ی راد درباره این ک��ه آمریکا 
و ترامپ ب��ا رفتارهای دوگانه شایس��تگی مذاکره 
را ندارن��د، گفت: ترام��پ وقتی تحری��م می کند، 
تصمیم خود را گرفته و برایش س��خت اس��ت که 
عقب نشینی کند، زیرا تاکتیکی فکر می کند یعنی 
بیش تر به دنبال انتخابات است، منافع ملی آمریکا 

را خیلی مد نظر ندارد و به دنبال تبلیغات است.
وی ب��ا تاکید بر این که اگ��ر ترامپ بخواهد به 
برجام برگردد، برایش به معنای خودکش��ی است، 
اظه��ار کرد: مخالفین دمک��رات که اکنون کاندیدا 
هستند ش��روع به تبلیغات علیه او کرده اند بر این 
مبن��ا که تو ب��ه اعتبار آمریکا صدم��ه زدی و مگر 
سیاس��ت بچه بازی است، از سوی دیگر ترامپ در 

این وضعیت طرفدارانش را هم از دست می دهد.
این استاد دانش��گاه افزود: بنابراین باید فشار 
بی��اورد که بگوید راهی را انتخاب کردم که قبل از 
انتخابات هم آنرا تبلی��غ کردم. از برجام هم طبق 

گفته هایم خارج شدم و این راه را ادامه می دهم.

سفیر سابق ایران در نروژ همچنین بیان کرد: از 
سوی دیگر اتفاقاتی که در چند هفته گذشته رخ داد 
مانند مساله سرنگونی پهپاد که کاماًل به طور مستقیم 
به آمریکا مربوط می ش��ود و یا مس��اله موشک های 
حوثی ها که غیر مس��تقیم آمری��کا را درگیر کرده، 
می طلبد که آمریکا به س��رعت برای این که هیمنه 

خود را حفظ کند، اقدامی انجام می داد.
فرجی راد ادامه داد: همچنین ترامپ به مذاکره 
هم نیاز دارد و برای همین فشار می آورد تا مذاکره 
انجام شود، معتقدم آمریکایی ها در یک سردرگمی 
به س��ر می برند، یک کار اشتباه ش��روع شد و آن 
کار اش��تباه آن ها را در س��ردر گمی ق��رار داد، از 
یک طرف فش��ارهای آن ها جنب��ه اقتصادی دارد، 
از طرفی هم نمی خواهن��د بجنگند زیرا نتیجه اش 
برای ش��ان مش��خص نیس��ت و تصور می کنند در 

انتخابات بازنده می شوند.
وی اظهار کرد: از س��وی دیگر تصور می کنند 
اگ��ر در مقابل اقدامات ایران به ویژه پهپاد اقدامی 
نکنن��د، هیمنه آمریکا ک��ه نتیجه اش پایین آمدن 
رأی ترامپ و س��ردرگمی در سیاست خارجی شان 

است، از بین می رود.
ای��ن اس��تاد ژئوپلیتیک دانش��گاه تاکید کرد: 
بنابرای��ن باید دقت کنیم نس��بت ب��ه حوادثی که 
پیش می آید، اوالً مغرور نباشیم، در ثانی با دقت با 
اروپایی ه��ا که برخی از آن ها تا حدودی به آمریکا 
تمایل پیدا کرده و کشورهایی مانند فرانسه، آلمان 
و انگلی��س و برخی دیگر ک��ه تالش دارند به بهانه 
حفاظت از کشتی ها در خلیج فارس حضور داشته 
باشند، گفت وگوها را همچون گذشته ادامه دهیم 
و اروپایی ها را قانع کنیم که فش��ارهای آمریکا این 

تنش ها را به وجود آورده است.
س��ایر  ک��رد:  بی��ان  راد همچنی��ن  فرج��ی 
کش��ورهای منطقه که با این ها همکاری می کنند 
مانند عربس��تان و امارات باید متوجه شوند که اگر 
درگیری شروع شود ابتدا دودش به چشم خودشان 
به وی��ژه امارات می رود. طبیعتاً وقتی درگیری رخ 
ده��د در این جن��گ هم آمریکا، عربس��تان و هم 
ایران و بیش از همه کشورهای عرب حاشیه خلیج 
فارس این امارات اس��ت که صدمه می بیند و باید 
به آن ها گوش��زد کرد که دس��ت بردارند و حداقل 

اس��تقالل یا بی طرفی خود را در این قضایا نش��ان 
دهند. از س��ویی دیگ��ر ریکاردو آل��کارو، تحلیلگر 
مسائل سیاسی مستقر در ایتالیا اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران از س��وی دول��ت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا را اقدامی دانسته که در پاسخ 
ب��ه انتقاده��ا از او به دلیل عدم واکنش به س��اقط 

شدن پهپاد گلوبال هاوک انجام شده است.
وی درب��اره دالیل اعم��ال تحریم های جدید 
گفت: ببینید، آمریکا مجبور بود به نوعی به س��اقط 
ش��دن پهپاد که طبق اصرار ای��االت متحده حین 
پ��رواز در حریم هوایی بین الملل��ی صورت گرفت 
واکن��ش نش��ان دهد، نوع��ی اق��دام تالفی جویانه 

بایستی اتفاق می افتاد.
وی ادام��ه داد: انتظ��ار می رفت ک��ه به  نوعی 
انتق��ام این کار گرفته ش��ود. اما تحریم های جدید 
به خص��وص تحریم آیت اهلل خامن��ه ای از نظر من 
بی��ش از هر چیز دیگر گام��ی در واکنش به انتقاد 
کس��انی به خصوص در منطقه خلیج فارس بود که 
از اق��دام و تصمی��م ترامپ در لغ��و حمله به ایران 

انتقاد می کردند.
آلکارو تحریم های جدید علیه ایران و رهبری 
را غیرعاقالن��ه خواند و  گفت: ت��ا حدودی ترامپ 
مجبور بود که با این تحریم ها، اعتبار ازدست رفته 

خود را بازیابی کند و تأکید کند که نسبت به ایران 
موضع سختگیرانه ای دارد.

وی ادامه داد: ترامپ این کار را صرفاً به خاطر 
داخل آمریکا انجام نداد بلکه به طور خاص به خاطر 
کش��ورهای منطقه ای انجام داد که فکر می کردند 
اق��دام وی در صرف نظ��ر کردن از اق��دام نظامی، 
نش��انه ای مهم از ضع��ف آمریکا )در قب��ال ایران( 

است.
ای��ن تحلیلگ��ر ایتالیایی در ادامه ب��ه اقدامات 
آتی ایران اش��اره کرد و در بیان دیدگاه خود گفت: 
اگ��ر ایران بتواند راهی پی��دا کند که خود را با این 
فش��ار مالی تطبیق داده و از نظر اقتصادی خود را 
باثب��ات نگه دارد، آنگاه صبر اس��تراتژیکی ای که از 
سوی ایران اعالم شده یعنی حفظ روحیه و متعهد 
نگه داشتن اروپایی ها به برجام ... بار دیگر به عنوان 
گزینه ای سیاستی منطقی و عاقالنه مطرح خواهد 
بود. و اگر وضع اقتصادی به هم بریزد ایران مجبور 
است که دس��ت به اقدامات تالفی جویانه سخت تر 
بزن��د و ای��ن کار اوض��اع را وخیم ت��ر خواهد کرد.

برخ��ی از تحلیلگ��ران بین المللی ه��م تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران را فاقد آثار عملی توصیف 
کرده ان��د. برایان اُتول در مصاحب��ه ای با بلومبرگ 
گفته این تحریم ها صرفاً نمادین هستند. ایسنا 

فرجی راد:
 ترامپ نیازمند مذاکره است


