ایران خواهان جنگ نیست

رئی��س اطالعات پنتاگون ب��ا بیان اینکه ایران به دنبال آغاز جنگ نیس��ت ،گفت
که پیامدهای چنین اتفاقی برای همه فاجعهآمیز خواهد بود .ژنرال رابرت اش��لی
در پاس��خ به سوال شبکه سیانان درباره تحوالت اخیر در خلیج فارس و توقیف
نفتکش انگلیسی توسط ایران ،از پاسخ مستقیم به این پرسش سر باز زد و تاکید
کرد که ایران خواهان جنگ نیس��ت .وی در ادامه گفت که هیچ یک از دشمنان یا
رقبای آمریکا ،شامل ایران ،چین و روسیه نمیخواهند جنگی آغاز کنند .نتیجه چنین
اتفاقی برای همه فاجعهآمیز خواهد بود .رئیس اطالعات پنتاگون در پاسخ به سوالی ادعایی
مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تحریکآمیز اخیر در منطقه و همچنین سرنگونی
پهپاد متجاوز آمریکایی توسط ایرانیها ،این حوادث را پاسخی به فشارهای کنونی بر ایران،
ش��امل تحریمهای اقتصادی و فشار دیپلماتیک دانست و گفت :از نظر من ایران در نقطه
عطف قرار دارد .آنچه میبینید تالشی برای شکستن وضعیت کنونی است .فارس

اجرای موثر برجام تنها راه کاهش تنشها است

س��فیر چین در امارات ب��ا تاکید بر اینکه اجرای کامل توافق هس��تهای تنها راه
کاهش تنشها اس��ت ،از طرفها خواس��ت تا در چارچوب برج��ام به گفتوگو
پایبند باشند .نی جیان از تصمیم ایران برای کاهش اجرای تعهدات برجامیاش
ابراز تاس��ف کرد و گفت :این ،باور قطعی ماس��ت که اجرای موثر و کامل برجام
طبق الزامات قطعنامه ( )2231ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل تنها راه عقالنی و
معتبر برای کاهش تنشها و حل موضوع هستهای ایران است.
این دیپلمات چین تصریح کرد :در ش��رایط کنونی تمام طرفها باید خونسردی خود را
حفظ کنند و از خود خویشتنداری نشان دهند و به گفتوگو در چارچوب برجام پایبند
باش��ند .جامعه بینالملل نیز میبایس��ت از چند جانبهگرایی و نظم جهانی طبق حقوق
بینالمل��ل پی��روی کند و به دنبال راه حلهای سیاس��ی برای رفع مش��کالت از طریق
گفتوگوی برابر باشد .ایسنا

گفتوگو با ایران بهترین راه برای اتمام تنش در منطقه است

س��فیر قطر در روس��یه تأکید کرد ،ایجاد کانال گفتوگو با ایران بهترین راهحل
برای پایان دادن به تنش در منطقه است و باید از اتخاذ اقداماتی علیه ایران ،که
مورد تایید و حمایت جامعه جهانی و سازمان ملل نیست ،اجتناب شود.
فهد بن محمد العطیه با تأکید بر اینکه قطر از حق خود در میزبانی از مسابقات
جام جهانی  2022دفاع خواهد کرد ،اظهار داش��ت عربستان سعودی و امارات از
کس��انیکه تالش میکنند حق قطر را در میزبانی از این مسابقات به چالش بکشند،
حمایت میکند ،این دو کش��ور همچنین از کس��انیکه مطالبی منفی علیه قطر و جام
جهانی  2022مینویسند ،حمایت و پشتبانی مالی میکنند؛ چرا که آنها درصدد هستند
ب��ه هر طریقی به قطر ضربه وارد کنند .وی افزود ،ایجاد کانال گفتوگو با ایران بهترین
راهحل برای پایان دادن به تنش در منطقه است ،آغاز کردن جنگ آسان است ولی پایان
دادن به آن دشوار است .تسنیم

دیپلمـاسی
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گفتوگو

در برهه حساس کنونی که تنش جمهوری اسالمی
ای�ران و ایاالت متحده آمری�کا روز به روز در حال
افزایش اس�ت ،ب�ه نظر میرس�د که دیپلماس�ی
عموم�ی وزارت امور خارجه و ش�خص آقای ظریف
در گفتو گو و مصاحبه با رس�انههای آمریکایی تحت الش�عاع
قرار گرفتن اقدامات و تصمیمات کاخ س�فید را س�بب ش�ده و
همین مس�ئله ،واکنشهای ترام�پ و مایک پمپئ�و ،وزیر امور
خارجه ایاالت متحده را به دنبال داشته است .اما به واقع میزان
اثرگ�ذاری دیپلماس�ی عمومی ایران در این بره�ه تا چه اندازه
اس�ت؟ دیپلماسی ایرانی بررس�ی این مسئله را در گفتوگویی
ب�ا عبدالرضا فرجی راد ،س�فیر اس�بق ای�ران در نروژ ،اس�تاد
ژئوپلیتیک و کارش�ناس مس�ائل بین الملل پی گرفته است که
در ادامه میخوانید:

بس��یاری بر این باورند که اقدام��ات اخیر ایاالت متحده آمریکا
در ایجاد محدودیتهای دیپلماتیک برای مقامات ایرانی وزارت
امور خارجه و شخص وزیر ،اعالم آمادگی مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه ایاالت متحده آمریکا برای مصاحبه با تلویزیون رس��می
ایران و نظایر آن به دلیل حرکات دیپلماتیک و روش��نگریهای
وزیر امور خارجه در گفتوگو و مصاحبه با ش��بکههای رادیویی
 تلویزیون��ی و نیز روزنامههای ایاالت متحده آمریکا اس��ت .ازنگاه شما در شرایط حساس کنونی پیرامون تنش ایاالت متحده
آمریکا با جمهوری اس�لامی ایران ،دیپلماسی عمومی دستگاه
سیاس��ت خارجی ،آن هم در خاک آمریکا تا چه اندازه اثرگذار
بوده اس��ت؟ آیا اساساً دیپلماسی عمومی ظریف در این شرایط
تاثیر گذار خواهد بود؟
در ابتدا باید گفت که اعمال محدودیتهای دیپلماتیک از جانب
ایاالت متحده آمریکا برای دیپلماتها و اتباع کش��ورهایی که با
آن اختالف��ات جدی دارد ،اقدام تازه و عجیبی نیس��ت .چنین
محدودیت هایی از قبل وجود داش��ته ،اما برای برخی کشورها
کمتر بوده و برای برخی کشورها ،به خصوص جمهوری اسالمی
ایران این محدودیتها بسیار پررنگ است .در آن سو این نکته

اخبار

ظریف به دنبال پیروزی دموکراتها و بازگشت آمریکا به برجام نیست

ایران عامل شکست یا پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰
را هم باید بگویم که اکنون تنش چهل ساله جمهوری اسالمی
ایران و ایاالت متحده آمریکا به شدیدترین حالت خود رسیده و
از آن سو چون مقامات دیپلماتیک ما و شخص وزیر امور خارجه
هم فعالیت های گس��ترده ای در حوزه دیپلماس��ی عمومی ،به
خصوص در مقر س��ازمان ملل داشته است ،سبب شده تا برخی
هجمهها و انتقادات علیه دونالد ترامپ و سیاستهای متناقض
او شکل گیرد.
اتفاق��اً اع�لام آمادگی مای��ک پمپئو ،وزیر ام��ور خارجه ایاالت
متحده آمریکا برای مصاحبه با تلویزیون رسمی ایران هم تکمله
همین سناریو است .چرا که وی بر این باور است اگر بتواند این
مصاحبه را ش��کل دهد با دیپلماس��ی عمومی و خود می تواند
افکار عمومی ایران را تحت الش��عاع ق��رار دهد .در صورتی که
اساس��اً این اش��تباهات دونالد ترامپ و سیاستهای ظالمانه و
یکجانبه او در اعم��ال تحریمها بوده که اکنون موج جدیدی از
انتقادات و اتهامات را علیه وی شکل داده و دیپلماسی عمومی
آقای ظریف تنها برای روش��ن کردن و تنویر افکار عمومی بوده
اس��ت .در صورتی که مواضع ایران ،مواضعی درس��ت و به حق
اس��ت .لذا مایک پمپئو در صورت مصاحبه هم نمیتواند کاری
مشابه کار آقای ظریف صورت دهد.
در کنار نکات شما برخی معتقدند که دیپلماسی عمومی محمد
جواد ظری��ف و برخی از مقامات دیپلماتی��ک ما مکمل برخی
اقدامات ای��ران در خصوص کاهش تعهدات برجامی و س��اقط
کردن پهپاد آمریکایی بوده است و گرنه خود دیپلماسی عمومی
به تنهایی این میزان از اثر را نخواهد داش��ت .ارزیابی ش��ما در
این خصوص چیست؟
من معتقدم هر دو مسئله یک سینرژی را ایجاد کرده که باعث
واکنش در مقامات ایاالت متحده آمریکا ش��ده است .یعنی ،هم
دیپلماسی عمومی ما در ایاالت متحده آمریکا توانسته است به
کمک اقدامات مهم ایران در کاهش تعهدات برجامی و س��اقط
کردن پهپاد آمریکایی بیاید و با روش��ن کردن مواضع و دالیل
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خود در این خصوص هم دالیل انجام این اقدام را تبیین کنیم.
هم اینکه اقدامات ما در کاهش تعهدات برجامی و ساقط کردن
پهپاد آمریکایی نیز توانسته است به اهمیت دیپلماسی عمومی،
مصاحبه ها و گفت وگوهای آقای ظریف و دیگر مقامات ایرانی
اهمیت بیش��تری بدهد .اکن��ون این موج انتقادات به واس��طه
س��ینرژی اقدامات ایران و دیپلماسی عمومی ما کار را به جایی
رسانده که آمریکا از  ۱۲پیش شرط خود حاضر به مذاکره بدون
پیش ش��رط و حتی چشم پوشی از مس��ئله سوریه ،فلسطین،
لبنان ،عراق و دیگر مس��ائل ش��ده و کاخ سفید تنها به صورت
ضمنی در خصوص یمن نکاتی را به عنوان داشته است ،آن هم
در ش��رایط حس��اس کنونی که روز به روز به انتخابات ریاست
جمه��وری ایاالت متح��ده آمریکا نزدیک می ش��ویم .البته به
نظر من مطرح ش��دن مس��ئله یمن با برنامهریزی بوده اس��ت.
چون اکنون بخشی از درآمدهای دونالد ترامپ از طریق فروش
س�لاح به عربستان س��عودی و امارات متحده به واسطه جنگ
یمن اس��ت .لذا اگر این جنگ به ه��ر ترتیبی کاهش پیدا کند
و یا متوقف ش��ود ،بخش��ی از این درآمدها و ی��ا حتی کل این
درآمد حاصل از فروش س�لاح متوقف خواهد ش��د .لذا مسئله
یمن اکنون برای دونالد ترامپ از یک اولویت جدی در آس��تانه
انتخابات برخوردار است.
آیا آقای ظریف در س��ایه دیپلماس��ی عمومی خ��ود به دنبال
شکست ترامپ ،پیروزی دموکراتها و بازگشت آمریکا به توافق
هستهای دارد؟
م��ن اعتق��اد ندارم که دس��تگاه دیپلماس��ی و ش��خص آقای
ظری��ف به ط��ور دقیق ،برنامه ریزی ش��ده و هماهنگ با حزب
دموکرات آمریکا و یا رس��انه ه��ای منتقد ترامپ در حال ایجاد
یک موج رس��انهای برای شکست وی و پیروزی دموکرات ها به
منظور بازگش��ت آمریکا به توافق هس��تهای باشد .آقای ظریف
در س��فرهایی که به کش��ورهای اروپایی و یا آمریکا دارد سعی
میکند از رسانههای مختلف که از جریان های سیاسی مختلفی
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هس��تند ،اس��تفاده کند و روش��نگری های الزم را در خصوص
تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایاالت متحده آمریکا و نیز برخی
اقدامات واش��نگتن در ناامن کردن منطقه غرب آس��یا را داشته
باش��د .این که آقای ظریف س��عی در گلچین کردن رسانههای
دموکرات و یا رس��انههای وابس��ته به این حزب باشند ،چندان
صحت ندارد.
ام��ا در مقابل این احتم��ال وجود دارد که ح��زب دموکرات در
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری س��عی در استفاده از توان و
ظرفیت دیپلماتیک ظریف برای ایجاد موج رسانهای علیه دونالد
ترامپ داشته باشند .تحلیل شما در این باره چیست؟
اگ��ر چه احتمال این که آقای دکت��ر ظریف به عنوان وزیر امور
خارج��ه ایران با یک برنامهریزی و هماهنگی از ظرفیت رس��انه
های آمریکا به دنبال به شکس��ت کش��اندن ترام��پ و پیروزی
دموک��رات ها برای بازگش��ت ایاالت متحده به برج��ام را دور از
واقعیت می دانم ،اما این تحلیلی که در قالب سوال ارائه کردید،
میتواند تا اندازه ای درست باشد .یعنی این امکان وجود دارد که
ح��زب دموکرات با یک برنامهریزی بخواهد با اس��تفاده از توان و
ظرفیت آقای ظریف ،شرایطی را برای به شکست کشاندن دونالد
ترامپ به وجود آورد .به خصوص که اقدام دونالد ترامپ در خروج
از برجام با انتقاد بس��یار گس��تردهای ،هم در داخل آمریکا و هم
بیرون از ایاالت متحده روبه رو اس��ت .لذا دموکراتها با استفاده
از اشتباهات ترامپ به دنبال جریان سازی علیه وی هستند.
در کنار این نکات من هم بر این باورم که اکنون مس��ئله ایران
و اقتضائ��ات مرب��وط به آن می تواند در روند انتخابات ریاس��ت
جمهوری س��ال  ۲۰۲۰ایاالت متحده آمریکا اثرات جدی داشته
باش��د .به خصوص که تبعات سیاسی و امنیتی خروج ترامپ از
برجام هم روز به روز در حال افزایش است و به تبع آن کاخسفید
به همین دلیل بیش از پیش زیر س��وال رفته اس��ت .پس قطعاً
مسئله ایران اثرگذار است ،اما اینکه میزان اثرات چقدر است ،در
گرو تحوالت آتی آمریکا قرار دارد.

ایران به یک ابرقدرت پهپادی تبدیل
شده است

پایگاه خبری هیل ،نزدیک به کنگره آمریکا در یادداشتی
نوش��ته ایران در حال تبدیل ش��دن به ی��ک ابرقدرت
پهپادی اس��ت .این پایگاه خبری نوش��ته ایران در حال
ایجاد زرادخانهای از پهپادهای بومی است.
نشریه اطالعرسانی کنگره آمریکا به خبری از خبرگزاری
تسنیم در تاریخ  21تیرماه مبنی بر اینکه نیروی زمینی
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با استفاده از پهپادهای
مهاج��ر 6و بمبه��ای قائ��م مواضع تروریس��تها در
کردستان عراق را در هم کوبید استناد کرده و مینویسد:
تهدی��د پهپادهای ایران فقط به آبهای س��احلی ایران
یا کش��ورهای همجوار با آن محدود نمیش��ود .هیل به
س��خنان سید حس��ن نصراهلل ،دبیر کل حزباهلل لبنان
اش��اره کرده و نوش��ته این گروه گفته در جنگ آتی با
اسرائیل از پهپادهایش استفاده خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران

آمادگی اوستیای جنوبی برای
گسترش همکاریها با ایران

وزیر امور خارجه اوس��تیای جنوبی از آمادگی کشورش
برای توسعه همه جانبه روابط با جمهوری اسالمی ایران
خب��ر داد .دیمتری مِدوی ِف افزود :زبان مردم اوس��تیا به
دلیل ه��م خانواده بودن با زبان ه��ای هند و اروپایی و
نزدیکی آن با زبان فارسی دارای اهمیتی فوق العاده در
بین مردم این کشور و ایران است.
وزیر امور خارجه اوستیای جنوبی ادامه داد :در دیپلماسی
منطقه ای عوامل هم افزایی روابط بین دو دولت بسیار
است به ویژه اینکه در قفقاز جنوبی نگاه مشترکی نسبت
به جریانات در حال اتفاق آن داریم .صداوسیما
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