
دیدار اخی�ر هیئت جنبش انص�اراهلل یمن با 
رهبر معظم انقالب اسالمی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در دی��داری ک��ه س��خنگوی جنبش انص��اراهلل با 
رهبری داش��تند، ایش��ان دو نکته بسیار مهمی را 
در این دی��دار بیان فرمودن��د، اول اینکه انصاراهلل 
باید جلوی تجزیه یمن را بگیرد و این نکته بس��یار 
مهم��ی اس��ت، یعنی نبای��د اجازه ده��د که یمن 
تجزیه ش��ود، موضوع دومی ک��ه رهبری فرمودند 
و  بس��یار مهم اس��ت، تاکید بر گفت وگوی یمنی 
یمنی ب��ود، یعنی گفت وگوها یمنی یمنی باش��د، 
اینک��ه جنوبی ها و دیگران را ب��رادران خود بدانید 
و نگذاری��د ک��ه بیگان��گان از جمله س��عودی ها و 
اماراتی ها در این مس��ئله دخال��ت کنند، به نظرم 
این دو رهنمود بس��یار استراتژیکی بود که در این 
دیدار ارائه ش��د و به یک معن��ا می توان گفت که 
این دیدار خارج از مس��ائل سیاسی  و مسائل دیگر، 
فی نفس��ه یک جنبه نمادین بسیار مهمی داشت، 

اینکه ما عمال انصاراهلل را به عنوان حاکم رس��می 
صنعاء به رسمیت شناخته ایم، به همین خاطر پس 
از این دیدار ، انصاراهلل س��فیر خودش��ان را معرفی 
کردن��د، آقای دیلم��ی را به عنوان س��فیر معرفی 
کردند و آقای عبدالمل��ک بدرالدین الحوثی رهبر 
انص��اراهلل هم گفت که ایران در پی معرفی س��فیر 
در صنعاس��ت، یعنی ما به عنوان اولین کش��وری 
هستیم که عمال انصاراهلل را به رسمیت شناختیم و 
طبیعتا بقیه کشورها هم ناچار هستند که انصاراهلل 
را به رس��میت بشناسند و س��فارتخانه خود را در 

صنعاء بازگشایی کنند.
نشس�ت اخیر هیئت انصاراهلل با سفرای چند 
کشور اروپایی در محل وزارت خارجه جمهوری 

اسالمی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
نش��انه این اس��ت که اروپایی ها ناچار هستند که 
انص��اراهلل را به عنوان حاکم صنعاء بپذیرند و اینکه 
انصاراهلل می تواند نق��ش مهمی و موثری در آینده 
یم��ن و صلح و آرامش یمن داش��ته باش��د، یعنی 

حاکمی��ت انصاراهلل بر صنعاء و نقش آن در  آینده 
یم��ن را بای��د بپذیرند، نق��ش آن در روند صلح را 
بپذیرند و اگر در آینده گفت وگوهای درباره صلحی 
وجود داش��ته باشد، انصاراهلل نقش محوری خواهد 
داش��ت، روز پنجش��نبه)31 م��رداد(، گریفیتس 
نماینده س��ازمان ملل در امور یمن برای پیگیری 

روند توافق استکهلم وارد صنعاء شد.
نشست هیئت انصاراهلل و اروپایی ها در ایران 
چه پیامی برای مخالفان این جنبش می تواند 

داشته باشد؟
دول��ت عبدربه منصور هادی ک��ه محلی از اعراب 
ن��دارد، دولت��ی در تبعی��د و در س��ایه و مهم��ان 
عربستانی هاس��ت در واق��ع، پیام��ش ب��ه دول��ت 
عربستان اس��ت، اینکه س��عودی ها باید حاکمیت 
انصاراهلل را بپذیرند. اینکه استنکاف کنند و بگویند 
حاضر به گفت وگو نیس��تیم، زمانش گذشته است 
و انصاراهلل هم قبال به صراحت گفته است که تنها 
راه حل مس��المت آمیز موضوع یمن این است که 

سعودی ها بشنینند و با انصاراهلل مذاکره کنند، حاال 
اینکه س��عودی ها دست از نخوت و تکبر خودشان 

بردارند، امیدوارم این کار زودتر صورت بگیرد.
تحوالت اخیر عدن را چگونه ارزیابی می کنید؟

اختالف میان س��عودی ها و اماراتی ها جدی است،  
می ت��وان گف��ت اماراتی ها از همان ابت��دا که وارد 
یمن ش��دند، هدفش��ان مبارزه با انصاراهلل یا آنچه 
نجات یمن از دس��ت انص��اراهلل می خواندند، نبود، 

بلکه هدفش��ان ای��ن بود که بر بنادر و س��واحل و 
مناطق حس��اس جنوب یمن تس��لط پیدا کنند، و 
در اس��تراتژی نهایی، جنوب یم��ن را از یمن جدا 
کنن��د و به نظر می رس��د تا اینجا، دس��تاوردهای 
اماراتی ها به مراتب از سعودی ها بیشتر بوده است، 
یعنی س��عودی ها در واقع وارد ی��ک چاه ویلی به 
نام یمن شده اند، مرزها و فضایشان در مرز تهدید 

است، فقط برای اماراتی ها سود داشته است.
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واکنش پنتاگون به گزارش حمله 
رژیم صهیونیستی 

س��خنگوی وزارت دفاع آمری��کا در واکنش به برخی 
گزارش ه��ا درباره حمل��ه رژیم صهیونیس��تی به یک 
پای��گاه نظامی در عراق گفت ک��ه ایران نباید از خاک 

عراق برای تهدید دیگران در منطقه استفاده کند.
سین رابرتسون مدعی شد که ایران با فعالیت های بی 
ثبات کننده خود امنیت عراق را تضعیف کرده و خطر 

درگیری منطقه ای را افزایش داده است.
وی در ادامه ادعا کرد که واش��نگتن از حق حاکمیت 
عراق حمایت کرده و مخال��ف هرگونه اقدامات بالقوه 
توسط همسایگان که به خشونت در عراق منجر شود، 
می باش��د. این س��خنان در حالی مطرح می ش��ود که 
منابعی در واشنگتن گفتند که عامل انفجارهای اخیر 
در برخی پایگاه های نظامی عراق، رژیم صهیونیس��تی 

بوده است.  صداوسیما 

 موضع لندن در حمایت از برجام 
تغییری نکرده است

یک منب��ع دیپلماتیک بریتانیایی تاکی��د کرد: لندن 
موض��ع خود در حمای��ت از توافق هس��ته ای 2015 
میالدی با ایران را تحت دولت جدید بوریس جانسون 

تغییر نخواهد داد.
اظهارات این مقام بریتانیایی در آستانه نشست رهبران 
گروه 7 مطرح شده است که پیش بینی می شود توافق 
هس��ته ای ای��ران یکی از مس��ائل مهم مط��رح در این 
نشس��ت خواهد بود. این منبع دیپلماتیک افزود: ما از 
حامیان اصلی و مستحکم توافق هسته ای هستیم. تصور 
نمی کنم شما هرگونه تغییری را در موضع دولت جدید 

انگلیس در قبال توافق هسته ای ایران پیدا کنید.
این مقام بریتانیایی افزود: توافق هسته ای برای تضمین 
این مس��اله الزم اس��ت که ایران هرگز به سالح اتمی 
دست پیدا نخواهد کرد. این مساله مهم است که توافق 

هسته ای ادامه خواهد یافت.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

اگر اتحادیه عرب واکنش نشان نمی داد، با 
پاسخ جدی فلسطینی ها مواجه می شد

نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری های اسالمی 
معتقد اس��ت اگر اتحادیه عرب در برابر تجاوزات علیه 
مس��جداالقصی واکنش نش��ان نمی داد و یا بیانیه ای 
صادر نمی کرد با افزایش مقاومت و پاسخ های جدی تر 

فلسطینی ها مواجه می شد.
صباح زنگنه با اش��اره به این که اتحادیه عرب خواستار 
توقف تجاوزات علیه مسجد االقصی شده است، اظهار 
کرد: این حداقل کاری بود که اتحادیه عرب می توانست 
انجام دهد، با توجه به جنایت هایی که صهیونیست ها 
در مس��جد االقصی انجام دادن��د، جمعیت نمازگزار و 
فلسطینی را که قصد داشتند وارد مسجد شوند، مورد 
ضرب و شتم و جرح آن  هم در یک مکان مقدس قرار 
دادن��د و در مقابل با حمایت پلیس و نیروهای نظامی 
و انتظام��ی ب��ه جمعیت های صهیونیس��ت و متعصب 

اسرائیلی اجازه ورود به این امکان مقدس را دادند.
وی تصریح کرد: بنابراین، اتحادیه عرب حداقل کاری 
بود ک��ه انجام داد، چرا که همه فلس��طینی ها و همه 
مس��لمانان احساسات و شخصیت ش��ان به این ترتیب 

لگدمال و خدشه دار شده است.
این کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه خاطرنش��ان کرد: 
اگ��ر اتحادی��ه عرب چنی��ن بیانیه ای ص��ادر نمی کرد 
در حقیق��ت با افزایش مقاومت و پاس��خ های جدی تر 

فلسطینی ها مواجه می شد.
نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری های اسالمی 
در ادامه درباره این که یک مقام اس��رائیلی از رونمایی 
بخش سیاس��ی طرح معامله قرن توسط رئیس جمهور 
آمری��کا خبر داده،  گفت: عوامل یا عناصری که در این 
طرح در نظر گرفته ش��ده اند تا مجری طرح باشند در 
رأس آن ها خود فلس��طینی ها هستند که با این طرح 
مخالفت دارند، همچنین دومین و سومین عامل اجرا 
کنن��ده در این طرح اردنی ها و مصری ها هس��تند که 

آن ها هم با این طرح مخالف هستند.
زنگن��ه تصریح ک��رد: درواقع این ها در ط��رح معامله 
ق��رن هیچ گون��ه امتی��از، اختی��ار و یا حق��ی را برای 
عرب ها و فلس��طینی ها قائل نیس��تند، همچنین برای 
هویت فلس��طینی ها هویت و شخصیتی قائل نیستند 
و براس��اس این ط��رح هیچ کدام از مرزه��ا در اختیار 
فلس��طینی ها نخواهد بود، عالوه بر ای��ن هیچ کدام از 
نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اختیار فلسطینی ها 
نخواهند بود، به ویژه این که بحث هایی در مورد کشف 
حجم عظیم گاز در مناطق دریایی و سواحل فلسطین 
اش��غالی مطرح شده، از آن هم قصد ندارند چیزی در 

اختیار فلسطینی ها قرار دهند.
وی ب��ا تاکید بر این ک��ه آمریکا و اس��رائیلی ها امکان 
اج��رای طرح معامل��ه قرن را نخواهند داش��ت، اظهار 
کرد: ممکن است بخواهند بخش هایی را اشغال کرده 
و تغییر مسیر دهند که آن  هم با مقاومت فلسطینی ها 

رو به رو خواهد شد.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

تأثیر منفی تحریم ها بر مبارزه با جرائم سازمان یافته 
س��فیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل و سازمان های بین المللی مستقر در 
وی��ن، گفت: یکجانبه گرایی و تحریم های غیرقانون��ی، تهدید بزرگ در مبارزه با 
جرائم سازمان یافته فراملی است؛ از این رو ضروری است رویکرد جامع در سطح 

جهان بر مبنای درک هوشمندانه اتخاذ شود.
کاظم غریب آبادی با اش��اره به اینکه پیش��گیری و مبارزه با جرائم س��ازمان یافته 

فراملی با توجه به ظهور جنبه های جدید آن از جمله جرائم سایبری، تبدیل به یکی 
از عمده چالش های جامعه بین المللی شده است، افزود: مهمترین موضوع برای رسیدگی 
به این چالش، اتخاذ یک رویکرد جامع بر مبنای درک هوش��مندانه از ش��رایط به وجود 

آورنده این چالش ها و همکاری جهانی واقعی است.
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: در این برهه حس��اس  یک همکاری بین المللی قوی که 

توسط سازمان ملل تقویت شود، بسیار ضروری است.  فارس 

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به آزمایش موشکی آمریکا
س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان جامعه بین الملل به اقدامات بی ثبات کننده 
آمریکا و خروج این کشور از معاهدات بین المللی که گامی به عقب در مناسبات 

بین المللی محسوب می شود واکنش مناسب نشان دهند.
سید عباس موسوی ضمن تقبیح و محکومیت اصرار آمریکا بر یکجانبه گرایی و 

خروج از پیمان های بین المللی و تضعیف حقوق، قواعد و هنجارهای بین المللی، 
از آزمایش موش��ک میان برد آمریکا در روزهای اخیر که با فاصله کمی پس از خروج 

آن کشور از پیمان منع آزمایش موشک های هسته ای میان برد با روسیه انجام شد، ابراز 
نگرانی کرد .

وی افزود: این اقدام آمریکا ممکن اس��ت باعث رقابت تس��لیحاتی در سطح جهانی شده 
که عالوه بر تش��دید بی ثباتی و تهدید صلح و امنیت و بین المللی، هزینه های س��نگین 

اقتصادی بر کشورهای دیگر تحمیل خواهد کرد. مهر

با تحریم های یک جانبه آمریکا مخالفیم
س��فیر جمهوری خلق چین در ایران که حدود دو ماه است ماموریت خود را در 
ته��ران آغاز کرده اس��ت، با تاکید بر این که دولت چی��ن همواره خواهان صلح و 
کاهش تنش در منطقه خلیج فارس است، اظهار داشت: از نظر چین عامل اصلی 

تنش زا در منطقه، خروج یک جانبه آمریکا از برجام است
چانگ هوآ در پاسخ به این سوال که سیاست و دیدگاه دولت چین در قبال بهانه 

برخ��ی کش��ورهای فرامنطقه ای برای ایجاد امنیت و ائت��الف در منطقه خلیج فارس 
چیس��ت؟ گفت: اوضاع منطقه خلیج فارس همواره مورد توجه چین قرار داشته و طرف 

چینی همیشه خواهان صلح و کاهش تنش در این منطقه بوده است.
وی تاکید کرد: بنابراین ما از طرف ها می خواهیم که اقدامات با احتمال افزایش تنش را 
در نظر نگرفته و تالش کنند تا تنش های موجود را کاهش دهند.گفتنی است؛ آمریکا به 

دنبال حذف ایران از معادالت منطقه و بین الملل است.  ایسنا 

اروپایی ه��ا ناچ��ار هس��تند که جنبش انصاراهلل را به رس��میت بشناس��ند و  وگ��و بپذیرن��د که انصاراهلل می تواند نقش مهمی و موثری در آینده یمن و صلح و گف�ت 
آرامش یمن داشته باشد.

دولت نجات یمن شامگاه شنبه 26 مرداد، ابراهیم محمد محمد الدیلمی را به عنوان سفیر فوق 
العاده جمهوری یمن در جمهوری اسالمی ایران تعیین کرد. این تصمیم در پی دیدار هیئتی از 

جنبش انصاراهلل به ریاست محمد عبدالسالم با رهبر معظم انقالب اسالمی اتخاذ شد.
درباره سفر هیئتی از جنبش انصاراهلل به ایران و اهمیت دیدار این هیئت با رهبر معظم 
انقالب اسالمی و نشست مهم آنها در ایران در کنار سفرای چهار کشور اروپایی تسنیم با 
رضا میرابیان کارشناس ارشد غرب آسیا و منطقه خلیج فارس به گفت وگو نشست که از 

نظر خوانندگان عزیز می گذرد:

نمای نزدیک

ظریف:
وپا اجرای تعهدات خود را آغاز کند کاهش   ار

تعهدات برجامی را متوقف می کنیم
وزیر ام��ور خارجه ای��ران در مصاحبه با  ت یپلم���ا خبرگزاری فرانس پرس گفت اگر ایران به د
این باور برسد که اروپا می تواند اجرای تعهدات خود در توافق 

هس��ته ای را آغاز کند، تهران نیز کاهش تعهدات برجامی خود 
را متوقف می کند.

محمد جواد ظریف گفت: رئیس جمهور ماکرون هفته پیش به 
رئیس جمهور )حس��ن( روحانی پیشنهاداتی داد و ما معتقدیم 
که آنها در مس��یر صحیحی به پی��ش می روند اگر چه قطعا در 
آنج��ا قرار نداریم. وزیر امور خارجه ایران همچنین به مذاکرات 
خود با رئیس جمهور فرانسه نیز اشاره کرد و گفت: ما مذاکرات 
خوبی داشتیم.ما درباره احتماالت صحبت کردیم. وی )ماکرون( 

در حال حاضر به دنبال مذاکره با شرکای اروپایی و دیگر شرکا 
است تا ببیند ما از اینجا کجا می توانیم برویم.

وزی��ر امور خارجه ای��ران در ادامه این مصاحبه گفت که ایران 
خواستار ش��اهد کاهش تحریم هایی اس��ت که فشار شدیدی 
را ب��ه مردم ای��ران وارد کرده اس��ت.ظریف تاکید کرد: آمریکا 
تمام کارت ها را در اختیار ندارد. وزیر امور خارجه ایران گفت: 
اگر تهران به این باور برس��د که اروپا می تواند اجرای تعهدات 
خود در توافق هسته ای را آغاز کند، ایران نیز می تواند کاهش 

تعهدات برجامی خود را بازگرداند.
وی گفت: زمانی که اروپایی ها تعهدات خود را آغاز کنند، ایران 

نیز آماده است تا تمام گام هایی را که اتخاذ کرده بازگرداند.
ظریف اشاره ای به جزئیات این تعهدات نکرد اما گفت که اروپا 
باید راه هایی برای بهبود شرایط برای ایران حتی بدون حضور 
آمریکا در این توافق پیدا کند. وزیر امور خارجه ایران گفت: ما 
به دنبال راه هایی هستیم که اروپا بتواند در واقع تعهدات خود 

را اجرا کند. صداوسیما 

حیله   الیزه:

 ظریف باید مراقب مکر مکرون باشد
بسیاری  تقالی  فرانس��وی ها  دارند تا با بسته های متنوع و پرون�����ده
البته بدون اینکه ش��روط ایران تأمین شده باشد، 
دولت ای��ران را از پیگیری راهبرد مقاومت فعال و 
کاهش تعهدات هس��ته ای منص��رف کنند. اما چرا 

باید مراقب این فریب فرانسوی بود؟
چند هفته پس از مکالمات تلفنی رؤس��ای جمهور 
ایران و فرانسه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
ای��ران به کاخ الی��زه در پاریس رفت ت��ا با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه دی��دار و گفت وگو 
کند. این دیدار مورد توجه رس��انه ها بود، چون که 
گفته می ش��د در آن جدیدترین بسته پیشنهادی 

فرانسوی ها به ایران مورد بحث قرار می گیرد.
بر اساس شنیده ها، آخرین اخبار از بسته فرانسوی 
این است که ظاهراً س��اکنان الیزه پیشنهاد ایجاد 
خط اعتباری اروپا برای اینس��تکس در حدود 15 
میلی��ارد دالر را ارائه کرده اند؛ ب��ا این توضیح که 
حدود یک س��وم تا دوس��وم آن تعه��د را پاریس و 
مابقی را برخی دیگر از کش��ورهای اروپایی تأمین 
کنند. پاریس همچنین گفته اس��ت که می کوشد 
از آمری��کا تخفی��ف تحریم��ی برای ف��روش نفت 
ایران برای مدت مش��خصی دریافت کند. هرچند 
هن��وز تضمینی ب��رای این کار وجود ن��دارد! ولی 
اروپایی ها مدعی هس��تند که امیدوارند که انسجام 
فعلی آنه��ا از یک ط��رف و نیاز انتخابات��ی دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا از طرف دیگر بتواند 
واش��نگتن را متقاعد کند. هرچند تحلیل دیگری 
می گوید که اساس��اً تمام ای��ن تحرکات از پیش با 
آمریکا هماهنگ ش��ده اس��ت و فرانسه تنها با این 
تصویرس��ازی که هنوز آمریکا با چنین پیشنهادی 
موافق��ت نکرده، ب��رای گران فروخت��ن این امتیاز 

ناچیز به ایران است.
فرانس��ه مدعی ش��ده می خواهد ب��ه ازای کاهش 
برخی از تحریم های نفتی برای مدتی مش��خص و 
چندماه��ه، مذاکره ای بین ای��ران و آمریکا صورت 
بگیرد. باید گفت؛ مسئله ی میانجی ها و بسته های 
پی درپی که طی ماه های اخیر توسط آنها به ایران 
ارائه می ش��ود، تا زمانی که ش��روط کامل ایران را 
تأمین نکن��د در واقع چیزی غیر از »فرکانس های 
فری��ب« نیس��ت. فرکانس های فریب ک��ه پس از 
ش��ینزو آبه، این بار رسماً توس��ط امانوئل مکرون 
فرانسوی پیگیری می شود، تنها یک هدف را دنبال 
می کن��د و آن منص��رف کردن ای��ران از پیگیری 
راهبرد مقاومت فعال و اس��تفاده از حقوق خود در 

برجام است.
ایران رس��ماً تأکید کرده اس��ت که شروطش برای 
بازگشت به تعهدات کامل برجامی و عدم استفاده 
از حق��ش در بندهای 26 و 36 برجام برای کاهش 
تعهدات، بازگش��ت فروش نفت ای��ران به وضعیت 
پی��ش از تحریم ها )2.8 میلیون بش��که در روز( و 
اجرای کامل تعهدات طرف اروپایی است به نحوی 
ک��ه ایران از مناف��ع خود در برج��ام به طور کامل 

بهره مند شود.
پس از آنکه ترامپ در 18 اردیبهش��ت سال 97 از 
برجام خارج شد، دولت ایران عماًل به اروپا دو هفته 
مهلت داد تا منافع برجامی ایران را تأمین کند اما 
با تعلل اروپایی ها، پس از یک سال حتی یک قدم 
عملی توسط اروپا در این باره برداشته نشد، با این 
حال پس از تغییر سیاس��ت ایران از صبر راهبردی 

)به تعبیر مقامات دولتی( 
اروپا  فع��ال،  مقاومت  به 
عم��اًل ب��ه تکاپ��و افتاد، 
آمری��کا  تحریم ه��ای 
که ه��ر روز گس��ترده تر 
و  متوقف ش��د  می ش��د 
آمریکا  تهدی��دات  حتی 
در حوزه نظام��ی نیز به 
حاش��یه رف��ت، به نحوی 
که حتی پس از س��اقط 
ش��دن پهپ��اد آمریکایی 
توس��ط ایران نیز ایاالت 
واکنش  نتوانست  متحده 

متناسبی نشان داد.
با این حال در این مدت 
طرفهای اروپایی و برخی 
غیراروپایی  میانجی های 
آبه ژاپنی  مانند ش��ینزو 

تالش ه��ای گس��ترده ای را 
به کار گرفته ان��د تا ایران از این مس��یر راهبردی، 

بدون تأمین تمام شروطش، عقب نشینی کند.
میانجی ها و اخیراً فرانس��وی ها وانمود می کنند که 
در صورت عدم برداش��ته ش��دن گام سوم کاهش 
تعهدات توس��ط ای��ران  که عم��اًل به معنای کنار 
گذاشتن راهبرد جدید ایران محسوب خواهد شد، 
از ای��ن امتیاز برخوردار خواهن��د بود که با آمریکا 
بر س��ر موضوعات مورد مناقش��ه مذاک��ره کنند، 
به عبارت دیگر، ایران از راهبرد خود دس��ت بکشد 
و آمری��کا نیز متقاباًل برخ��ی تحریم ها را به صورت 

مقطعی کاهش دهد تا مذاکره ای شکل بگیرد.
درباره این موضوع توجه به 3 مسئله حائز اهمیت 
است؛ نخست آنکه تجربه ی همین یک سال و نیم 
اخیر نش��ان می ده��د که حتی همین بس��ته های 
نیم بن��د و نامتوازن نیز محص��ول راهبرد مقاومت 
فعال اس��ت. فرانس��ه ای ک��ه حاال پیش��نهاد خط 
اعتباری 15 میلیارد دالری می کند، به همراه دیگر 
کشورهای اروپایی طی یک سال از اردیبهشت 97 
تا 98 حتی یک قدم عملی برنداشتند اما بالفاصله 
پ��س از راهبرد جدید ایران، ه��م اعالم کردند که 
اینس��تکس در حال عملیاتی ش��دن اس��ت و هم 
پیش��نهادات اعتباری آنها از رقم های تحقیرکننده 
چن��د میلیون دالری ب��ه 15 میلیارد دالر افزایش 
یافته است، این در حالی است که راهبردهای غیر 
از این که مبتنی بر اعتماد به اروپا و آمریکاس��ت و 
یا واهمه از این دوست، نه تنها تهدیدی را کاهش و 
منفعت��ی را نصیب نکرد، بلکه تا اعزام تبلیغاتی ناو 

آبراهام لینکلن به منطقه نیز پیش رفت.
دوم اینک��ه برخ��ی تحلیل گران بی��م از آن دارند 
ک��ه در صورت توجه مثب��ت دولت ایران به چنین 
پیش��نهادات فریبکارانه ای، عماًل خسارت محضی 
ش��بیه به ماجرای برجام تکرار ش��ود. در موضوع 
برجام نیز ایران امتیازات نقد به طرف مقابل واگذار 
و در مقاب��ل وعده های نس��یه دریافت کرد. طرف 

مقاب��ل چک روز ای��ران را نقد ک��رد اما چک های 
خودش به راحتی بازگش��ت خورد، بدون اینکه در 
ای��ن میان الزامی برای پاس ش��دن تعهدات طرف 
مقابل وجود داش��ته باش��د، لذا این بار نیز اروپا و 
آمریکا در تالش��ند ایران به ص��ورت نقد راهبردش 
را بدون تأمین کامل ش��روطش کنار بگذارد و در 
ادامه مجدداً اسیر کمپین غربی ها علیه مؤلفه های 

قدرت ایران شود.
آن طور که تس��نیم نوشته سوم اینکه فرانسوی ها 
گفته اند این بس��ته جدید شامل مذاکره ی ایران و 
آمریکا در برخی موضوعات مورد مناقشه است؛ در 
حالی که ایران چنین درخواس��تی را بپذیرد عماًل 
آمریکا در سیاست فشار حداکثری امتیازات ویژه ای 
دریافت کرده اس��ت، چرا ک��ه آمریکایی ها از ابتدا 
چند مس��ئله را مدنظر داشته اند؛ اول دائمی کردن 
تقریباً تمامی محدودیت های هسته ای ایران، ثانیاً 
مذاکرات موشکی و ثالثاً مذاکرات منطقه ای. گفته 
می ش��ود اخیراً آمریکایی ها تأکید کرده اند تحریم 
فروش تس��لیحات متعارف به ایران را نیز که اکتبر 
2020 طبق قطعنامه 2237 سازمان ملل به پایان 
می رس��د در نظر دارند ابدی کنند و ایران هیچ گاه 

نتواند تسلیحات بخرد.
در صورت��ی که ایران به چنین مذاکره ای تن دهد، 
هرچن��د اتفاق مهمی اس��ت که ایران دس��ت کم 
بخ��ش مهمی از مؤلفه های قدرت خود را بار دیگر 
از دس��ت می دهد، اما مهمتر و خسارت بار تر از آن 
صدور این پیام و معنای فوق العاده خطرناک است 
که ایران زی��ر بار زور نمی رود، مگر اینکه بس��یار 

پرزور باشد.
چنی��ن اش��تباه خطرناکی نه تنها حت��ی اگر ایران 
تمام ش��روط فعلی آمریکا را بپذیرد تمام نخواهد 
ش��د، بلکه مش��کالت جدیدی را نیز مقابل ایران 
ق��رار خواهد داد، و این در حالی اس��ت که راهبرد 
مقاومت فعال، نه تنها فش��ارهای س��ابق آمریکا را 
کاه��ش داد، بلکه عماًل ای��ران را در موضع ابتکار 

عمل قرار داد و حاال این 
آمریکایی ها  و  اروپایی ها 
آنه��ا  واس��طه های  و 
هس��تند ک��ه در حالت 
تح��ت فش��ار به دنب��ال 
منصرف ک��ردن ایران از 
بعدی  گام های  برداشتن 

هستند.
از س��وی دیگ��ر، رئیس 
جمه��ور آمریکا در حال 
حاضر به دنبال مذاکراتی 
اس��ت که از آن به عنوان 
دس��تاورد در انتخاب��ات 
جمهوری  ریاس��ت  آتی 
کند.  استفاده  آمریکا  در 
در این می��ان او اهمیت 
وی��ژه ای را ب��رای عکس 
یادگاری و تلقین پیروزی 
خود و عقب نش��ینی ایران 
دارد؛ صرف نظ��ر از اینکه ره��اورد عملی مذاکرات 
چه باش��د. ش��اید به همین دلیل بود که او بیانیه، 
ب��ه زور یک و نیم صفح��ه ای در پیونگ یانگ را که 
فاق��د هر گونه جزییات ب��ود، توافقی جامع خواند. 
زمانی که چنین بازیگری طرف بازی باش��د، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که بر عهد خود پایبند بماند، 
همان گونه که پیش��تر توافق م��ورد حمایت دولت 
قبلی کشورش و تأییدشده توسط قطعنامه شورای 
امنیت س��ازمان ملل را نقض کرده است. آمریکا و 
اروپا به دنبال خرید زمان و خس��ته کردن ایران در 

زمینه تحقق مطالبات برجامی هستند.
اع��زام میانج��ی و ابتکاراتی مانند پیش��نهادهای 
فرانسه، نشانه هایی هستند که بر درستی سیاست 
جدید ایران مهر تأیید می زنند. در حال حاضر، هم 
اروپایی ها تحت فشار خروج احتمالی ایران از برجام 
و تبعات آن هس��تند و هم رئی��س جمهور آمریکا 
تش��نه توافقی جدید یا اصالح ش��ده با ایران است. 
طبیعت��اً این موضوعات کن��ار مختصات و تحوالت 
اخی��ر منطقه، دس��ت ای��ران را برای ب��ازی بازتر 
می گذارد. مدل رفتار جدید ایران اتفاقاً این گزاره را 
تبیین می کند که با همین مسیر می تواند حقوق و 
منافع بیش��تری را احصا کرد، به همین دلیل نباید 
به مقدار کم و فریبنده راضی شد. ایران، همان گونه 
که مقامات کش��ورمان تا کن��ون بارها به آن تأکید 
کرده اند، نباید به ازای بازگش��ت به تعهدات سابق، 
به کمتر از حالت اولیه برجام قانع ش��ود. انتظارات 
نباید از فروش نفت 2 میلیون و 800 هزار بشکه به 

مقدار بسیار کمتر تقلیل یابد.
قطع��اً طل��ب ای��ران از غ��رب بس��یار بیش��تر از 
اینهاس��ت. آمریکا و اروپا عالوه ب��ر رفع تحریم ها 
باید خدش��ه ای را که به اعتبار توافق هس��ته ای و 
هم��کاری اقتصادی با ای��ران وارد کرده اند جبران 
کنند، در غیر این صورت، حتی در شرایط بازگشت 
اقدامات ب��ه مرحله قبل از خروج آمریکا از برجام، 

ایران باز ضرر کرده است. شرکت هایی که از ترس 
تحریم ه��ای آمریکا از ایران رفتند، بعید اس��ت در 
خصوص بازگش��ت به ایران مردد نباش��ند، یعنی 
ایران به جای پذیرش شرط جدید طرف مقابل، در 
مقام یک مدعی اس��ت که بای��د برای طرف مقابل 

شرط جدید مطرح کند.

فرانسه به دنبال دور زدن برجام است
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گف��ت: چیزی بنام 
مذاکره برای دس��تیابی به تواف��ق جدید معنا ندارد 
بلکه فقط باید ط��رف اروپایی به تعهدات خود و به 
نقشی که باید در حفظ برجام داشته باشد برگردد.

ابوالفض��ل ظهره ون��د درباره دی��دار و گفت وگوی 
ظریف و ماکرون به تس��نیم گفت: من از محتوای 
مذاکراتی که انجام شده اطالعی ندارم ولی بیشتر 
باید روی مواضع فرانس��وی ها دق��ت کرد. به نظر 
می رس��د فرانس��وی ها از رهگذر ای��ن مذاکرات و 
حتی ش��اید مذاکرات بعدی، ب��ه نوعی دنبال دور 

زدن برجام باشند.
وی افزود: واقعیت این اس��ت که فرانسوی ها قبول 
دارن��د ک��ه برجام از ط��رف ایران رعایت ش��ده و 
بخش هایی از آن از سوی طرف مقابل که آمریکا و 
یا 4+1 هس��تند، نقض شده است. آمریکایی ها که 
به طور آش��کار برجام را نقض کرده و از آن خارج 
ش��دند و اروپایی ها هم به وظای��ف خود در برجام 
عمل نکردن��د. بنابراین دس��تورکار این مذاکرات 
مقداری روشن نیس��ت؛ چون فرانسوی ها از منظر 
خودشان نگاه می کنند که می خواهند به عبارتی با 
دور زدن برجام دور جدیدی از مذاکرات جامع را با 

استفاده از اهرم فشار تحریمی شکل بدهند.
کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: ایران نیز در 
طرف مقابل اعالم کرده که برجام غیر قابل مذاکره 
و غیر قابل تغییر اس��ت. این مق��داری پارادوکس 
ایجاد می کند؛ البته نفس مذاکره به این جهت که 
از طرف مقابل اطالعات بدس��ت آورده شود خوب 
است اما اینکه این می خواهد به چه تحول جدیدی 

ختم بشود جای سوال است.
ظهره ون��د تصریح ک��رد: فرانس��وی ها وقیحانه بر 
مواضع خودش��ان که همس��و با آمریکاست تاکید 
می کنن��د و بای��د ای��ن مس��ئله مورد توج��ه قرار 
بگیرد. چیزی بنام مذاکره برای دستیابی به توافق 
جدید معنا ن��دارد بلکه فقط باید طرف اروپایی به 
تعهدات خود و به نقش��ی که باید در حفظ برجام 
داشته باشد برگردد. آنها اگر معتقدند برجام برای 
آنه��ا امنیت زا بوده پس بای��د هزینه فرصت آن را 
بپردازند. آنها می خواهند هم هزینه نپردازند و هم 
کم��اکان از مزایای برجام برخوردار باش��ند و مانع 
ش��وند تا ایران گام های بیش��تری را برای متوازن 

کردن  برجام بردارد.
وی همچنی��ن ب��ه گام ه��ای کاه��ش تعه��دات 
کش��ورمان در برجام اش��اره کرد و گفت: فراموش 
نکنیم دو گامی که ما برداش��تیم و باید گام س��وم 
را نی��ز برداریم به معنای خ��روج از برجام و نقض 
آن نیس��ت بلکه برای متعادل س��ازی برجام است 
یعنی ب��ه نقطه ای که باید ط��رف مقابل گام هایی 
را برمی داشت بازمی گردیم. توازن بین گام های دو 
طرف حداقل کاری اس��ت که بای��د انجام دهیم و 
بنابرای��ن هر ن��وع بحث خارج از برج��ام غیر قابل 

توجیه و غیر قابل پذیرش است.

پیام های نشست اروپایی ها با هیئت انصاراهلل در ایران


