
آمریکا و متحدان عربی آن، ایران را واداشتند 
تا در مقابل سیاست فشار، سیاست فشار در 
پی��ش بگیرد. ته��ران با گام دوم برجامی نش��ان داد که برای 

حفظ منافع خود اراده کافی دارد.
دوازدهم اردیبهش��ت )دوم می( وقتی دونالد ترامپ، معافیت 
هش��ت کش��ور از تحریم خرید نف��ت ایران را لغ��و کرد، در 
حقیقت سیاس��ت فشار حداکثری بر ایران را روی درجه آخر 
تنظیم کرد. مایک پامپئو همان روز در نشس��تی خبری اعالم 
کرد که عربستان و امارات تعهد کرده اند که فقدان نفت ایران 

را جبران کنند. 
وزی��ر امنیتی ام��ور خارجه آمریکا با این س��خن، در حقیقت 
اعالم کرد که عربس��تان س��عودی و امارات عرب��ی، در کنار 
آمری��کا در حال جنگ اقتصادی با ای��ران و حمله به منافع و 
امنیت ملی ایران هس��تند. آمریکا و متحدان عربی آن، ایران 
را وا داشتند تا در مقابل سیاست فشار، سیاست فشار متقابل 
در پی��ش بگیرد. پس در یکس��الگی خروج آمری��کا از توافق 
هس��ته ای، تهران اعالم کرد برخی تعهدات برجامی را کاهش 
می دهد و به سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان مهلت 
می ده��د که به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین آنچه تهران 
انج��ام می ده��د واکنش دفاعی به کن��ش تحریک آمیز طرف 

غربی بخصوص آمریکایی است.
ان��دک زمانی پس از س��فر وزیر امور خارجه ای��ران به عراق 
در اوایل خردادماه، برهم صالح رئیس جمهور عراق در س��فر 
به مکه برای حضور در اجالس س��ران عرب و س��ران سازمان 
همکاری های اسالمی، ضمن مخالفت آشکار با بیانیه ضدایرانی 

سران عرب، هشدار ایران را منتقل کرد؛ امری که سفیر بغداد 
در ایران نیز آن را یازدهم خرداد )اول ژوئن( تأیید کرد.

ایران گام اول کاهش تعهدات را 18 اردیبهش��ت برداش��ت و 
ش��اید طرف مقاب��ل و متحدان عربی و منطق��ه ای آن انتظار 
این مقدار جدیت از ایران را نداش��تند. در طول مهلت شصت 
روزه، آمری��کا که تحریم را به ته رس��انده و اهرم دیگری جز 
جن��گ روانی ندارد، تنش با ای��ران را افزایش داد و -هرچند 
ت��ا آخر خردادماه بیش از ش��صت تی��م دیپلماتیک به عنوان 
واس��طه به ایران فرستاده شد- اما سه کش��ور اروپایی نشان 
دادن��د، پیام ایران را به طور کام��ل درک نکرده اند. امارات و 
عربس��تان پیام های دیگری دریافت کردند و سرانجام آمریکا 
تهدیده��ا و تحریک ه��ای خود علیه ای��ران را به نقض حریم 
هوایی ایران رس��اند و پدافند هوایی س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی را مجبور کرد که بامداد پنجشنبه )۳۰ خرداد( یک 
فروند پهپاد دویس��ت میلیون دالری را پس از تجاوز به حریم 

هوایی ایران، سرنگون کند.
پس لرزه های انفجار این پهپاد 15 متری در نزدیکی آس��مان 
تنگ��ه هرمز نه فقط به ابوظبی بلکه ب��ه نیروهای ابوظبی در 
ش��رق و غرب یمن هم رس��ید که اکنون در حال جابه جایی 
هس��تند. امارات که میزبان این پهپاد بود دریافت که پهپاد از 
زمان برخاس��تن در رصد پدافند ایران بوده و میزبانیش قطعاً 
مجازات خواهد داش��ت. این مس��ئله صراحتا به آنان منتقل 
ش��ده اس��ت. ابوظبی در دریاف��ت پیام های پهپ��ادی بهتر از 
شرکای س��عودی خود که کندذهنی به خرج می دهند، عمل 

کرده است.

او ج��دای از درک قدرت پدافندی ایران، ح��ّدت اراده ایران 
در س��اقط کردن پهپاد آمریکایی را هم دریافت. ش��اید فهم 
ای��ن اراده در ای��ران برای ایرانی ها س��اده باش��د، اما درک و 
فهم این اراده در س��اقط کردن پهپاد پیش��رفته آمریکایی یا 
مثال بازداش��ت نیروهای دریایی آن برای کش��ورهای منطقه 
س��خت فهم اس��ت؛ که مگر می شود یا کس��ی جرأت چنین 
رفت��اری با آمریکا را دارد؟ یا چطور ایران برای س��ه کش��ور 
بزرگ اروپایی ضرب األجل تعیی��ن می کند؟ بنابراین ابوظبی 
می دان��د که ایران هماورد خود را ط��رف اروپایی و آمریکایی 
می دان��د و دولت هایی در ابوظبی یا ریاض نباید پا را از گلیم 

خود فراتر بگذارند.
همین ش��رایط پهپادی و ارسال پیام، برای عربستان سعودی 
و یمن هم وجود دارد. ش��ریک س��عودی ابوظبی، در دریافت 
پیام ه��ای روش��ن، ُکندت��ر از ام��ارات عمل می کن��د. ریاض 
اگ��ر لجاج��ت را کنار بگذارد، بس��رعت درمی یاب��د که برای 
مقابل��ه با پهپادهای یم��ن، بیش از ای��ن نمی تواند به قدرت 
پدافندی پاتریوِت آمریکایی اتکا کند که پیشرفته ترین پهپاد 
جاسوس��ی  اش قب��ل از ورود به حریم ایران کش��ف و پس از 
ورود منه��دم می ش��ود؛ هر چند پهپاد یمن، ان��دازه قیاس با 
پهپاد آمریکایی نیست، اما در حد خود و به اندازه سعودی ها، 
حامل معنای روشن است. اگر طرف سعودی در دریافت پیام 
پهپادی یمن در عمق هش��تصد کیلومت��ری خود ُکند عمل 
نمی ک��رد، ارت��ش یمن ناچار نمی ش��د با زدن ب��رج مراقبت 
فرودگاه أبها با موش��ک کروز، پیامش را بفرس��تد یا یکشنبه 
)ش��انزدهم تیر( موشک قدس-1 و پهپاد صماد-۳ را رونمایی 

کند. صماد-۳ را اماراتی ها می شناسند.
بنا بر آنچه گفته شد، عربستانی که از پس نیروهای یمنی بر 
نیامده،  طبعا نباید متعرض منافع ایران شود. ریاض بهتر است 
»کم��ک به نفتکش ایرانی در دریای س��رخ« را هر چه زودتر 
تم��ام کند و خود را نامزد دریاف��ت پیام از ایران نکند و همه 

وقت و انرژی خود صرف درک پیام های یمن کند.
حال بعد از اتمام مهلت ش��صت روزه و ورود شصت واسطه به 
ایران و رد و بدل ش��دن پیام های متنوع طی دو ماه گذشته،  
ایران ضرب األجل خود به س��ه کشور اروپایی را عملی کرد و 
گام دوم کاهش تعهدات برجامی را روز یکش��نبه )ش��انزدهم 
تیر( برداش��ت تا به روش��نی پیام بدهد که برای حفظ منافع 

خود اراده  کافی دارد.
 روزنام��ه کویتی القب��س با تیتری که روز دوش��نبه هفدهم 
تیر )8 ژوئیه( برای صفحه نخس��ت خود برگزید، در حقیقت 
نشان داد که پیام ایران بدرستی مخابره شده؛ پیامی مبنی بر 
اینک��ه ایران بعد از صبر طوالنی، در عزمش برای حفظ منافع 
ملی خود جدی است. ایران قطعاً مقابل جنگ آمریکا ساکت 
نمی نش��یند تا به اتفاق ابوظبی و ری��اض علیه امنیت ملی و 
منافع ملی اش اقدام کنند. روزنامه کویتی با اشاره به گام دوم 
برجام��ی ایران، ناباورانه تیتر زد... ایران انجامش داد! س��طح 

غنی سازی را باال برد و تهدید کرد که بیشترش می کند. 
احتماال س��ه کشور اروپایی هم که خلف وعده خود را تا االن 
ادامه داده اند، هن��وز اراده طرف ایرانی را کامل باور نکرده اند 
ی��ا مثل عربس��تان س��عودی مقابل یمن، خ��ود را خود را به 

کندذهنی سیاسی زده اند. فارس 
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دفاع اروپایی ها از برجام فقط در 
حد حرف باقی مانده است

میش��ائیل لودرز کارشناس مس��ایل غرب آسیا درباره 
اعمال فش��ارهای دولت دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمریکا علیه ایران که ش��امل تهدید به اقدام نظامی و 

تحریم های اقتصادی می شود، موضع گیری کرد.
لودرز در گفت وگو با ش��بکه خبری ان تی وی، درباره 
اق��دام نظامی احتمال��ی آمریکا علیه ای��ران گفت که 
احتماال در ماه های گذش��ته از جانب پنتاگون )وزارت 
دفاع آمریکا( این موضوع مطرح ش��ده است که چنین 
حمله ای می تواند پیامدهای س��نگینی )برای آمریکا( 
داش��ته باشد و دس��ت کم انتخاب ترامپ در انتخابات 

ریاست جمهوری را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی افزود: آمریکا ت��الش می کند که ایران را از لحاظ 
اقتص��ادی به زانو در آورد و تس��لیم کند اما اینچنین 
نخواهد شد. ایرانی ها تحت فشار اقتصادی تحریم های 
آمریکا قرار دارند و صادرات نفت از حدود ۲.5 میلیون 
بش��که در روز دریک سال گذشته، به حدود یک دهم 
کاهش یافته اس��ت. ای��ن وضعیت برای م��ردم ایران 
)موضوعی( جدی اس��ت اما این کشور تسلیم نخواهد 
ش��د. راهکاری برای برون رفت از این بحران نیس��ت، 
مگر اینکه آمریکا به توافق هسته ای با ایران باز گردد.

کارش��ناس مسایل غرب آسیا در ادامه گفت: مشکل با 
اتحادیه اروپا این اس��ت که کش��ورهایی مثل بریتانیا، 
فرانسه یا آلمان فقط در حد تعریف از توافق هسته ای 
مانده ان��د اما از زمان��ی که آمریکا از توافق هس��ته ای 
خارج ش��ده  اس��ت، عمال هیچ کاری برای اینکه ایران 
از پیامده��ای اقتصادی توافق برخوردار ش��ود، انجام 
نداده اند و این بیشتر به این دلیل است که  اروپایی  ها 
از بحث سیاسی یا اقتصادی با آمریکا اجتناب می کنند.

 تسنیم 

از نگاه دیگران گزارش

بهفشارعلیهایرانادامهمیدهیم
مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانسی گفت که واشنگتن به فشارها علیه ایران 

ادامه خواهد داد و در این راستا با همپیمانان خود همکاری خواهد کرد.
ج��ان بولت��ون گفت: افتخار می کن��م در دولتی فعالیت می کنیم که بیش��ترین 
حمای��ت  را از اس��رائیل انجام داده اس��ت. مش��اور امنیت ملی آمری��کا در ادامه 

س��خنرانی خود گفت: واشنگتن هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به هیچ طریقی 
به سالح هسته ای دست یابد.

این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که ایران بارها تاکید کرده که برنامه هسته ای خود را 
صرف��ا با مقاصد صلح آمیز پیگیری می کن��د و رهبر ایران نیز طی فتوایی تولید و ذخیره 

سالح هسته ای را حرام اعالم کرده اند.
بولتون در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت که تالش ایران برای دور زدن تحریم ها 

و همچنین کمک به نظام سوریه غیر قابل قبول است. ایسنا 

تحریمهایسازمانمللعلیهایرانبایددوبارهاعمالشود
نماینده رژیم صهیونیس��تی در این کنفرانس در واش��نگتن، خطاب به حاضران 
گفت: »آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ایران سطح غنی سازی خود 
را افزایش داده و توافق هس��ته ای )برجام( را نقض کرده است. این موضوع یک 
بار برای همیش��ه ثابت می کند که )ایران( می خواهد یک س��الح اتمی درس��ت 

کن��د«. دنی دان��ون ادعا کرد: البته ای��ن برای امثال ما که هرگز داستان س��رایی 
انجام شده درباره تمایل ایران برای عادی سازی رفتارش را باور نکرده بودیم، موضوع 

عجیبی نیس��ت. به نظر می رسد که ایران مصمم به داشتن سالح های اتمی، موشک های 
بالس��تیک، صدور تروریسم در منطقه و سراس��ر جهان است. نماینده رژیم صهیونیستی 
همچنین مدعی ش��د: من از رهبران اروپایی می خواهم قبل از اینکه دیر ش��ود از خواب 
بیدار ش��وند و این رژیم تروریست را متوقف کنند. خویشتنداری آنها تنها سبب تشویق 

کردن تهران به در پیش گرفتن جاه طلبی های خطرناکش می شود فارس

ایرانیهاازدورانباستاندنبالکشتاریهودیانبودند
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس س��االنه مس��یحیان متحد برای اس��رائیل برای 
اتهام زنی به ایران درباره یهودس��تیزی به تحریف تاریخ متوسل شد و به دفاع از 

مواضع ضدایرانی دولت دونالد ترامپ پرداخت.
مایک پمپئو س��پس به ایراد انواع اتهام زنی های بی اساس درباره وضعیت حقوق 

بش��ر و آزادی مذهبی در ایران پرداخت و س��پس به شعار مرگ بر اسرائیل اشاره 
کرد. او در اش��اره به شعار مرگ بر اس��رائیل در ایران، به تحریف تاریخ پرداخت و با 

توسل به کتاب اِسِتر ادعای پیشین خود درباره یهودستیزی ایران در دوران باستانی این 
کش��ور را تکرار کرد. روایت کتاب اِس��ِتر را برخی به دوران خشایارشا هخامنشی نسبت 
می دهند. کتابی که در بخش��ی از آن به عید پوریم یهودیان هم اش��اره شده است. وزیر 
خارجه آمریکا مدعی شد که یک دکترین منحرف سبب شده که بیش از چهار دهه اخیر 

از ایران صدای مرگ بر اسرائیل شنیده شود.  تسنیم  

 

ی��ک روزنام��ه عرب��ی، 
ره��اورد س��فر پی��ش 
ب��ه  قط��ر  امی��ر  روی 
چی��زی  را  واش��نگتن 
جز پرداخت بیش��تر به 
دونالد ترامپ ندانس��ت 
و با ، یک روزنامه عربی 
یادداش��تی  در  زب��ان 
ابراهیم،  به قلم وفی��ق 
مس��ائل  کارش��ناس 
با  منطقه  اس��تراتژیک 
عنوان اس��تقامت ایران 
از  نگران ها  ب��ه  پیام��ی 

ترامپ راهبرد مقاومت ایران در برابر زورگویی و اس��تبداد آمریکا را زمینه ساز 
فروپاشی نهایی نظام تک قطبی در جهان توصیف کرد.

در یادداش��ت روزنامه لبنانی البناء آمده اس��ت: امیر قط��ر در انتظار دیدار با 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید است. بیانیه وزارت خارجه 
آمری��کا ه��م می گوید دو طرف در این دیدار به بررس��ی مس��ائل راهبردی و 

بین المللی خواهند پرداخت.
نویس��نده افزود: ناظران رسانه ای از محتوای اس��تراتژیکی می پرسند که قرار 
اس��ت امیر قطر در عمق آن نفوذ کرده و بر آن تاثیر گذارد. اما ش��واهد نشان 
می دهد که س��فر او فقط با انعقاد معامالتی فریبنده تمام می ش��ود که در آن 
امیر قطر ده ها میلیارد پول و هبه هایی را تقدیم ترامپ می کند تا بخش��ی از 
نی��از رأی دهندگان آمریکایی را که او امیدوار به رأی آنها در انتخابات ۲۰۲۰ 
اس��ت، برآورده کند. البناء نوش��ت: قطر نزد آمریکا سه وظیفه بخصوص دارد؛ 
نخس��ت تأمین مادام العم��ر گاز آمریکا به دلیل اینکه س��ومین تولید کننده 
ب��زرگ گاز در جهان اس��ت. دوم میزبانی پایگاه العدی��د آمریکا در دوحه که 
بزرگ تری��ن پایگاه زمینی خارج از آمریکاس��ت و س��وم موقعیتی که قطر در 
جزیرة العرب برای آمریکا دارد و از طریق ساحل مشرف به ایران و از خشکی 

در همجواری عربستان واقع است.
این روزنامه افزود: اما موضوع رابطه قطر با ترکیه فقط از س��وی آمریکا مورد 
انتقاد کالمی قرار دارد و اگر واش��نگتن اراده کند می تواند این رابطه را با یک 
تماس تلفنی واتسآپی و بدون هیچ هزینه ای لغو کند. بنابراین به نظر می رسد 
اختالف قطر و ترکیه از یک س��و و اختالف قطر با عربس��تان از س��وی دیگر 
ضرورت آمریکا برای تضعیف آنهاس��ت. به نوش��ته البناء، در ساحل روبه روی 
قطر، ایران با گس��تردگی عظیم خود واقع اس��ت که توانس��ته از سال 1979 
رواب��ط خود را با هژمونی آمریکا قطع کند و از آن تاریخ در برابر ش��دیدترین 
جنگ ها و تحریم های آمریکا و مزدورانش مقاومت کند؛ اما مقایس��ه استقامت 
ایران با سرس��پردگی قطر ناعادالنه اس��ت، زیرا قطر کشور کوچکی است که 

شش دهه قبل تأسیس شد و ایران قدمتی چند هزار ساله دارد.
نویسنده با بیان اینکه عربستان هم مثل قطر تسلیم آمریکاست، افزود: ترامپ 
هر وقت اتفاقی هم نام آل س��عود را می شنود تلفن همراهش را برادشته و به 
شاه س��عودی یا ولی عهدش زنگ می زند و می خواهد در ازای اینکه آمریکا از 
آنها محافظت می کند، پول بدهند. این مکالمه هنوز تمام نش��ده که عربستان 
باید مس��تقیما به حس��اب آمریکا پول ریخته باشد که تاکنون  قریب به 55۰ 
میلیارد دالر بوده اس��ت مبلغی که ب��رای راه اندازی یک انقالب صنعتی عربی 
کافی است. درباره امارات، کویت و عمان هم همین این معادله آمریکایی حاکم 
اس��ت: پول بده وگرنه از ش��ما حفاظت نمی کنیم، آن وقت  تاج و تختتان در 
کم تر از یک هفته سرنگون می شود. اما کشورهای عربی فقیر هم با وابستگی 

برخی  سیاس��ی  کامل 
نی��از  م��ورد  مخ��ارج 
تامین  را  آمریکایی ه��ا 
درباره  ای��ن  می کنند. 
اردن هم صدق می کند 
و همچنی��ن مص��ر که 
ب��ا  السیس��ی  آن  در 
از معامله قرن  حمایت 
و هر گون��ه خدمت به 
آمریکا از جمله توسعه 
ائتالف��ش با اس��رائیل 
قدرت  در  می خواه��د 
بماند تا جایی که یک 
ائتالف نظامی مشترک 
ب��ا اس��رائیل در براب��ر 

مخالفان باج گیری امریکا در دنیا تشکیل می دهد.
البناء نوش��ت: این وضعیت عرب هاس��ت اما داس��تان اروپایی ها که صاحبان 
اس��تعمار پیر هستند چگونه اس��ت؟ اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم در 
س��ال 1945 تحت نفوذ آمریکاس��ت. هژمونی آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در سال 1989 بیشتر شد تا جایی که بر بخش اعظم اروپای 

شرقی به استثنای برخی مواضع نزدیک به روسیه مسلط شد.
از همین رو اروپایی ها بر پایه چهار معادله با آمریکایی ها ارتباط دارند: نخست 
معادله نظامی زیرا کشورهایش��ان اعضای پیمان ناتو هس��تند که آمریکایی ها 
آن را برای مقابله با اتحاد جماهیر ش��وروی تاسیس کرد و همچنان بر قاعده 
ائت��الف آمری��کا و اروپ��ا در برابر مخالفان ب��ا هژمونی آمری��کا کار می کند و 
کشورهایی هم در اروپا در این میان استثنا بودند که تالش کردند با استبداد 

امریکایی مبارزه کنند، اما موفق نشدند.
دومین معادله، سیاستی است که هماهنگی دائمی و مشترک بین آمریکایی ها 
و اروپا را در س��ازمان ملل، ش��ورای امنیت، اتحادیه اروپا  و مشترک المنافع 
انگلی��س تضمی��ن می کند و البته بین مواضع  آلمان، فرانس��ه و ایتالیا که به 
دنبال اس��تقالل نسبی از آمریکایی ها هس��تند با انگلیسی ها و دیگرانی که با 
سیاس��ت آمریکا همراه هس��تند فرق وجود دارد. بنابراین اروپایی که از چهار 
قرن پیش نقشی جهانی داشته نمی تواند از زیر سلطه آمریکایی ها خارج شود. 
سومین معادله، اقتصادی است زیرا اقتصاد اروپا با بازارهای آمریکایی در خرید 
و فروش بیش از سی برابر بیش از دیگر بازارها تعامل دارد. البته اروپایی ها به 
توانمندی ایران و ائتالف اقتصادی با آن در آینده دل بس��ته اند اما کشورهای 
این قاره پیر سیاس��ت های خود را بر محاس��باتی مربوط به آینده پایه ریزی 
نمی کنند. اما معادله چهارم فرهنگ مش��ترک اروپایی آمریکایی است که که 
در س��لیقه، لباس، خوراک و رس��انه و تقریبا همه چیز بر جهان مس��لط شده 

است و همین امر مقابله اروپا با هژمونی آمریکا را دشوار می کند.
این روزنامه لبنانی نوش��ت: در مقابل این، ایران اس��ت که از چهار دهه پیش 
تاکنون یکس��ره به مبارزه با سیاست های آمریکا پرداخته و در طول این مدت 
جنگ ها و تحریم های س��نگین و اقدامات تحریک آمیز کش��ورهای منطقه و 
تالش ها برای گرسنگی دادن به ملتش و ناتوانی اروپا در عمل به وعده هایش 

در تامین برخی مایحتاج ضروری مردم را  تحمل کرده است.
البناء افزود: بنابراین ایران نمونه کش��وری موفق اس��ت ک��ه بدون اهمیت به 
تهدیده��ای آمریکا و اروپا میزان غنی س��ازی را تا پنج درصد افزایش می دهد 
و برای پاس��خ ش��دید به توقیف کشتی خود توس��ط انگلیس آماده می شود. 
این باعث ش��د که اروپایی ها به مذاکرات جدید با ایران و توس��عه س��از و کاز 
ایس��تکس بازگردند، زیرا آنها درک کردند که توقیف نفتکش ایرانی تالش��ی 

آمریکایی برای تخریب روابط اروپا با ایران است. صداوسیما 

روزنامه لبنانی گزارش کرد؛

 استقامت ایرانی ها مدلی قابل تعمیم است
–

–

–

پیام های روشن ایران برای کند ذهنان سیاسی 
 ایران با گام دوم برجامی نشان داد برای حفظ منافع خود اراده کافی دارد

 ُ 

پ���رون���ده

رس�انه ب�ازی 


