
درحالی دفتر امائول ماکرون ش��ایعه توافق روس��ای جمهور 
ایران و فرانس��ه مبنی بر از س��رگیری مذاکره درباره مس��ئله 
هس��ته ای تا ۲۴ تیرماه را رس��انه ای کرده که باید گفت، بلوغ 
سیاس��ی و عقالنیت حاکم در ایران به نقطه ای رس��یده است 
که قول های سرخمن و بی عملی طرف های مذاکره کننده در 
برجام اروپایی دیگ��ر نمی تواند تاثیری بر روند حرکت تهران 
در کاهش گام به گام تعهداتش در برجام داشته باشد و آنان 
باید بدانن��د در 60روز آینده در صورت ت��داوم بی عملی گام 

سوم بر داشته خواهد شد.
اخیرا دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در بیانیه ای 
ادعا ک��رد که وی و حس��ن روحانی رئیس جمه��ور ایران با 
ت��الش برای ایجاد ش��رایطی به منظور از س��رگیری مذاکره 
درباره مس��ئله هس��ته ای ایران تا ۱۵ ج��والی )۲۴ تیرماه( 

موافقت کرده اند.
در این بیانیه آمده اس��ت: رئیس جمهور با همتای ایرانی خود 
درباره بررس��ی ش��رایط به منظور از س��رگیری مذاکره میان 

طرف ها تا پانزدهم جوالی به توافق رسیده  است.
در ادامه این بیانیه آمده است که ماکرون به مذاکره با مقامات 
ایران��ی و دیگ��ر طرف ها به منظور تنش زدای��ی در ارتباط با 

برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد.
روحانی تحریم ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران 
را یک حرکت تروریستی و جنگ اقتصادی تمام عیار دانست 
و تاکید کرد: تداوم این جنگ اقتصادی می تواند به تهدیدات 

دیگری در منطقه و جهان منجر شود.
ماکرون نیز در این تماس تلفن��ی با بیان اینکه اتحادیه اروپا 
از ابتدای خروج آمریکا از برجام با این اقدام ش��دیدا مخالفت 
کرده اس��ت، گفت: اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است و 

تمام تالش خود را در این مسیر بکار گرفته است.
این ادعا در حالی مطرح شده که تا زمان نگارش این گزارش 
هی��چ کدام از مقامات کش��ورمان واکنش��ی ب��ه ادعای دفتر 

ریاست جمهوری فرانسه نداشته اند.
حت��ی مع��اون وزیر امور خارج��ه ایران گف��ت: از آنجایی که 
خواس��ته های ایران در خصوص برج��ام تحقق پیدا نکرده، ما 
گام دوم را برمی داریم و س��طح غنی سازی را رعایت نخواهیم 
کرد. دکتر س��یدرضا صدرالحسنی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاس��ت روز پیرو ادعای دفتر رئیس 
جمهور فرانس��ه مبنی بر از س��رگیری مذاکره درباره مسئله 
هس��ته ای ایران گفت: پس از اعالم ض��رب االجل جمهوری 
اس��المی ایران در مورد کاهش تعهدات توافق نامه برجام که 
به مدت 60روز اعالم شده بود، اروپا هیچ عکس العمل واقعی 
و حقیقی به این ضرب االجل نشان نداده و فقط در چند مورد 
با بیان مبهم اعالم نمودند اینستکس یا کانال مالی فی مابین 
ایران و اروپا در هفته های آینده بطور کامل عملی خواهد شد 

و عملیات مورد توافق ایران و اروپا به نتیجه خواهد رسید. 
وی افزود: با گذش��ت ضرباالج��ل 60روزه  این اتفاق نیفتاد و 
عمال اروپایی ها بجز گفتار درمانی هیچ اقدامی را انجام ندادند 
جالب اینجاس��ت فرانسه که در بین کشورهای اروپایی اصرار 
به باق��ی ماندن ایران در برجام را نیز مطرح  و با بیان تهدید 

آمیز حرف های گذشته کش��ورهای اروپایی را تکرار می نمود 
و ادعا می کرد گفت وگو گو بر روی سیس��تم دفاعی مشروع و 

موشک های ایران نیز باید همچنان در دستور کار باشد!
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: در این میان موگرینی که 
هفته های آخر مسئولیت خویش ر سپری می کند نیز مصرانه 
در جلس��ات حضوری و در مصاحبه ه��ای گوناگون در اقصی 
نقاط اروپا مس��ئله حفظ برجام و تاکید بر اهمیت آن و عالقه 
اروپا به اس��تحکام این توافق نامه را مکرر بیان و به جمهوری 
اس��المی ایران امیدواری می داد که برج��ام می تواند منافعی 

برای ایران نیز داشته باشد. 
صدرالحس��ینی معتقد است؛ در بررسی همه تحوالت 60روزه 
گذشته سایه ای از ابهام و بی عملی از اروپاییان مشاهده می شد 
و در این میان تاکید بر عدم تمدید این 60روز از جانب ایران  
تیتر اول رسانه های دنیا باالخص اروپا بود، رسانه های اروپایی 
در تحلیل این دو موضع این چنین قلمداد تفس��یر می کردند 
که ایران بلوف خواه��د زد، ایران در برجام باقی خواهد ماند، 
ای��ران تعهدات برجامی خود را انج��ام خواهد داد، اروپا کلید 

حل مشکل برجام برای ایران و آمریکا خواهد بود. 
وی اف��زود: بر اس��اس تحلیل های رس��انه های ف��وق مقامات 
اروپایی ب��ه بی عملی خویش اس��تمرار داده و فکر می کردند 
می توانند ب��ا این حرف ها ایران را از مواضع خود پایین آورده 
و محبوبیت خود را ن��زد آمریکایی ها افزایش دهند؛ از طرفی 
دیگ��ر آمری��کا با خروج از برج��ام افزایش تهدی��دات نظامی 
خویش را با گس��ترش عملیات روانی در دس��تور کار خود بر 
علیه ملت ایران قرار داده بود و تالش می نمود از موضعی باال 
ایران را به گفته ه��ای اروپا راضی نموده و به اصطالح او را از 

مرگ بترساند تا به تب اروپایی راضی شود.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: همه این 
ماجرا تا س��اقط شدن پهباد آمریکایی ادامه دارد، از آن تاریخ 
به بعد ش��یوه آمریکایی ها تغییر و ت��الش کردند با اقداماتی 
همچون تشکر ترامپ از ایران بابت هدف قرار ندادن هواپیمای 
مس��افربری به موضع انفعالی کش��انده و شکاف و اختالف در 

بین اقش��ار مختلف در کشور ایجاد نماید و مسئوالن نظام را 
بر دو راهی جنگ یا مذاکره مش��غول کرده تا بتواند به اهداف 
جنگ روانی خویش که همانا ایجاد اغتش��اش و بلوا در نقاط 
کش��ور برس��د. وی گفت: این ماجرا نیز ت��ا ۱۵ تیرماه ادامه 
داش��ت تا اینکه تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه با رئیس 
جمهور ایران انجام و در ش��ب ش��انزدهم تیرماه یعنی فردای 
آن روز ضرب االجل ایران به اتمام می رسید و گام دوم کاهش 
تعهدات برجام آغاز می شد شایعاتی در خصوص تالش مکرون 
برای برگزاری اجالس سران همه کشورهای برجامی و راضی 
کردن آمریکا به بازگش��ت به برجام و انجام تعهدات برجام در 
این کشور فضای رسانه ها را پر نمود اما، باید گفت اراده ملت 
ایران در قالب بیانیه شورای عالی امنیت ملی و بیانات مقامات 
عالی سیاسی کشور تجلی یافته بود و این واقعیت که افزایش 
روزهای ضرب االجل اضافه نخواهد شد به حقیقت پیوست و 
در میان روز ۱6 تیرماه توس��ط نمایندگان ذیربط پایان ضرب 

االجل و شروع گام دوم کاهش تعهدات آغاز شد. 
به باور صدرالحسینی؛ این تحوالت به مفهوم آن است که بلوغ 
سیاس��ی و عقالنیت حاکم در ایران به نقطه ای رس��یده است 
که قول های س��رخمن و بی عملی طرف ه��ای مذاکره کننده 
در برج��ام اروپایی دیگر نمی تواند تاثیری بر روند این حرکت 
داش��ته باش��د و آنان باید بدانن��د در 60روز آینده در صورت 

تداوم بی عملی گام سوم بر داشته خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: افزایش میزان و س��طح غنی س��ازی 
اورانی��وم که در 60روز آینده انجام خواهد ش��د، دومین گام 
موثر برای اقدامات عملی اروپا محسوب می شود؛ براین اساس 
تحلیلگران حوزه سیاس��ی و امنیتی این توصیه روش��ن را به 
اروپ��ا می نمایند برای تداوم حضور جمهوری اس��المی ایران 
در برج��ام بای��د به وظای��ف برجامی خویش عم��ل نموده و 
تعهدات خود در مورد خرید نفت، کاهش تحریم ها، باز شدن 
قفل بانک های طرف معامله و یازده تعهد داده ش��ده توس��ط 
اروپاییان هرچه زودتر عملیاتی و تاثیرات آن در اقتصاد ملت 

ایران دیده شود. 
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گفت وگوی تلفنی ترامپ و 
ترزا می درباره ایران

کاخ س��فید اعالم کرد: دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمری��کا و ت��رزا می نخس��ت وزی��ر انگلی��س درباره 
همکاری های دو کشور در پاسخ دادن به ایران رایزنی 
کرده اند. کاخ س��فید افزود: رهبران آمریکا و انگلیس 
تواف��ق کرده اند که دو کش��ور ب��رای تقویت تحریم ها 
علیه س��وریه همکاری نزدیکی داشته باشند. دو طرف 
همچنین درباره این مس��اله توافق کرده اند که از عدم 
دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای اطمینان حاصل 
کنند. گفتگوی رهبران آمریکا و انگلیس در ش��رایطی 
اس��ت که مقام های جبل الطارق ی��ک فروند نفتکش 
ایرانی را به بهانه حمل نفت خام برای س��وریه توقیف 
کرده اند. این اقدام با واکنش شدید جمهوری اسالمی 

روبرو شده است.   مهر

تالش های جدید آمریکا علیه 
ایران محکوم به شکست است

نای��ب رئی��س ش��ورای اجرایی ح��زب اهلل لبن��ان به 
نشانه های شکس��ت آمریکا در مقابل ایران اشاره کرد 
و متذکر ش��د ک��ه تالش های خصمان��ه جدید ایاالت 

متحده علیه ایران محکوم به شکست خواهد بود.
ش��یخ علی دعموش درباره سیاس��ت های تنش زادی 
آمری��کا علیه ایران ابراز عقیده کرد و گفت: تالش های 
جدی��د آمریکا برای به زانو درآوردن ایران با شکس��ت 
پای��ان خواه��د یاف��ت همانطور که تالش ه��ای قبلی 
آمریکا با شکست پایان یافتند. وی خاطرنشان ساخت: 
نشانه های شکست آمریکا در مواجهه با ایران به وضوح 
در بیشتر از چندین محور دیگری و رویارویی در حال 

آشکار شدن است.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار گزارش

اقداماتایرانبرایکاهشتعهداتشدربرجامرادرکمیکنیم
یک مقام ارش��د روس در واکنش به اعالم آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران گفته اس��ت که مس��کو خواهان ادامه گفت و گوهای دیپلماتیک و پرهیز از 
پیچیدگی بیش��تر اوضاع است. میخائیل اولیانوف گفت: ما )روسیه( متوجه این 
اقدام��ات )ایران( و دالیلی که ایرانی ها را به س��مت اتخ��اذ چنین اقداماتی هل 

داده اس��ت، هس��تیم. ما از ایران می خواهیم که از اقدامات بیشتری که می تواند 
وضعیت توافق هس��ته ای را بیش��تر از قبل پیچیده کند، بپرهی��زد. به گفته این مقام 
روس، تصمیم ایران برای افزایش س��طح غنی س��ازی خ��ود، اقدامی غیرمنتظره نبود 
و این کش��ور به روشی ش��فاف در حال پیش بردن ادقامات خود است. اولیانوف اعالم 
کرد، ظرف چند روز آینده مش��خص خواهد شد ایران سطح غنی سازی خود را تا چه 
ح��د افزایش داده و احتمال دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره گزارش��ی 

ارائه کند. تسنیم 

خروجیکجانبهازبرجامیکتصمیماشتباهبود
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم کاخ سفید برای 

خروج از توافق هسته ای ایران، خواستار توافق با جمهوری اسالمی شده است.
تولس��ی گاب��ارد در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی س��ی بی اس ضم��ن انتقاد از 
سیاس��ت های واشنگتن در خصوص ایران، هشدار داده است که درگیری نظامی 

ب��ا ته��ران به مراتب از جنگ های عراق و افغانس��تان مخرب ت��ر و فاجعه آمیزتر 
خواه��د بود. وی در ادامه افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال نزدیک 
کردن واش��نگتن به تقابل نظامی با تهران است و خروج یکجانبه از توافق هسته ای 

ایران یک تصمیم اشتباه بود که ترامپ مرتکب آن شد.
گابارد اظهار داشت: وجود یک توافق با ایران بهتر از نبود آن است. خطری که اکنون 
وجود دارد آن اس��ت که دولت ترامپ با پاره کردن توافق هس��ته ای در حال نزدیک 

کردن ما به درگیری نظامی با ایران است.  فارس 

هیچکشوریتحتفشارمذاکرهنمیکند
رئیس کنفران��س امنیتی مونیخ در پایان ضرب االجل ای��ران در ارتباط با توافق 
هس��ته ای گفت که آمریکا دست از اعمال فشار بر نمی دارد و جای تعجب ندارد 

که ایران هم در چنین شرایطی حاضر به مذاکره نیست.
ولفگانگ ایشینگردر پاسخ به اینکه آیا این ضرب االجل تهدید بود یا در خواست 

کمک؟ ایش��ینگر گفت؛ هر دوی اینها بوده اس��ت. این اقدام تالش��ی بود تا افکار 
جهانی را متوجه فشارهایی بکند که ایران تحمل می کند و اعالمی بود مبنی بر اینکه 
چنین اقداماتی بی پیامد نخواهد ماند. همچنین تالشی بود که توجه سه کشور اروپایی 
در توافق هس��ته ای با ایران را به زیان های ناش��ی از تش��دید تحریم های آمریکا جلب 
کنند.  وی در پاس��خ به اینکه آیا کش��ورهای دیگر برجام می توانند بدون آمریکا این 
توافق را نجات دهند، گفت: در حال حاضر نه کاخ س��فید و نه کنگره نمی خواهند که 

دست از لجاجت بردارند و تحریم ها را کاهش دهند. صداوسیما
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