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حمایت کوبا از ایران 
وزیر خارجه کوبا  بر همبس��تگی کش��ورش با ایران در 

برابر اقدامات متجاوزانه آمریکا تأکید کرده است. 
به نوشته خبرگزاری پرنسا التینا برونو رودریگز رئیس 
دستگاه  دیپلماسی کوبا پس از دیدار با سفیر ایران در 
این کشور در توییتی ایران را کشور دوست خطاب کرد. 
برونو رودریگز خاطر نش��ان کرد ک��ه دو طرف در این 
دی��دار بر تداوم تقویت رواب��ط دیپلماتیک دوجانبه که 

قدمت چهل ساله دارد، تاکید کردند.
مقام��ات کوبا و ایران بارها تحریم های یکجانبه آمریکا، 
تهدید به بی ثبات کردن کشورها و سرنگونی دولت ها با 

حربه  اعمال فشار را محکوم کرده اند .
رئی��س جمهور کوبا پیش��تر نیز در دی��دار با مقام های 
جمهوری اس��امی، برای ارتقای هرچه بیشتر روابط با 

ایران اعام آمادگی کرده بود. 

دی�دار و گفت وگوی ظری�ف با وزیر 
خارجه بنگالدش

وزیر امور خارجه کش��ورمان در ادامه رایزنی با مقامات 
بنگادش با وزیر امور خارجه دیدار و تبادل نظر کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن ابراز خرس��ندی در زمینه 
س��طح روابط و مناسبات سیاس��ی دو جانبه، از ارتقا و 
افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور 

مسلمان استقبال کردند.
وزرای امور خارجه همچنین افزایش تبادالت بازرگانی 
و  پش��تیبانی از همکاری های بخش خصوصی را مورد 

تاکید قرار دادند.
همچنین محمدجواد ظریف با خانم ش��یرین شرمین 

چودری،  رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد.
در دی��دار ظری��ف و رئیس پارلمان بن��گادش تقویت 
همکاری ه��ای پارلمانی،گس��ترش ارتباط��ات مردمی، 
حمای��ت از توس��عه همکاری های تج��اری و بازرگانی، 
تنوع بخشی به همکاری ها و اجرای پروژه های مشترک 
در زمینه ه��ای مختلف و از جمل��ه فناوری های مدرن، 
بهره گیری از ارزهای ملی و پشتیبانی از همکاری های 
اطاق های بازرگانی مشترک مورد تبادل نظر قرار گرفت. 

 ایسنا 

روس�یه و هند به همکاری  ب�ا ایران 
ادامه می دهند

رئیس جمهوری روسیه و نخس��ت وزیر هند در بیانیه 
مش��ترکی در پایان مذاکرات امروز خود، بر پایبندی به 
قطعنامه ش��ورای امنیت در حمای��ت از برجام و ادامه 
همکاری ه��ای متقابل س��ودمند و قانونی دو کش��ور با 

جمهوری اسامی ایران تأکید کردند.
والدیمیر پوتین و نارندرا در بیانیه مشترکی که در پایان 
مذاکرات رهبران دو کشور منتشر شد، تاکید شده است 
که روس��یه و هند قصد دارند به همکاری های تجاری-

اقتص��ادی متقابل س��ودمند و قانونی خود با جمهوری 
اس��امی ایران ادامه دهند. در این بیانیه آمده اس��ت: 
»مس��کو و دهلی بر اهمیت اجرای کامل و موثر برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( در تامین صلح، امنیت و 
ثبات منطقه ای و بین المللی تاکید داش��ته و پایبندی 
کامل دو کشور به قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت 
س��ازمان ملل که از توافقنامه هسته ای با ایران حمایت 
کرده را مورد تأیید قرار می دهند و بر این عقیده هستند 
که مسائل پیرامون این توافقنامه باید مسالمت آمیز و از 
طریق گفت وگو حل و فصل شود. در عین حال روسیه 
و هند عزم راسخ خود برای ادامه همکاری های متقابًا 
س��ودمند و قانونی خود با جمهوری اس��امی ایران در 

عرصه های مختلف تجاری-اقتصادی را اعام می کنند.
در این بیانیه همچنی��ن در این بیانیه همچنین تاکید 
شده اس��ت که روس��یه و هند بر رعایت اصول احترام 
به اس��تقال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور سوریه 
اصرار داشته و خواس��تار حل و فصل مشکات در این 
کش��ور تنها از طریق دیپلماس��ی و ادامه گفت وگوهای 
سازنده، از جمله در چارچوب مذاکرات آستانه هستند. 
رهب��ران روس��یه و هند در این بیانیه ب��ر ادامه تقویت 
جهان چندقطبی و نقش مرکزی س��ازمان ملل در حل 
و فصل مس��ائل جهانی تاکید کرده و خواس��تار رعایت 
کامل حقوق بی��ن الملل از جمله اصل عدم دخالت در 
امور داخلی سایر کشورها شدند. در این سند همچنین 
آمده اس��ت: روس��یه و هند خواس��تار اصاح ساختار 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل هس��تند، به گونه ای که 
منعکس کننده واقعیات جهان امروز باشد و این ارگان 
مهم بین الملل��ی را کارآمدتر و موثرتر در حل و فصل 
مس��ائل مربوط به صلح و امنیت جهانی کند. والدیمیر 
پوتین هم در پایان مذاکرات خود با نخس��ت وزیر هند 
اعام کرد که دو کش��ور درباره بس��ته کاملی از اسناد 
دوجانبه به توافق رس��یده اند. به گفته وی، این توافقات 
در زمینه های تجاری-س��رمایه گذاری ، همکاری های 
نظامی-فن��ی و در عرص��ه صنعت، آم��وزش و فرهنگ 
است که این توافقات در بیانیه مشترک به امضا رسیده 

بین طرفین مشخص شده است.
رئیس جمهوری روسیه همچنین تاکید کرد که بیانیه 
مش��ترک امروز به افتخار اعتماد متقابل و مشارکت در 
حال تقویت روسیه و هند در عرصه های همکاری جدید 

بوده.  تسنیم 

اخبار

بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت ۱۵ میلیارد دالر 
مع��اون وزیر خارجه گفت: از نظر ما بازگش��ت به اج��رای کامل برجام منوط به 
دریافت 1۵ میلیارد دالر برای یک دوره چهار ماهه اس��ت و در غیر این صورت 

روند کاهش تعهدات ایران ادامه خواهد یافت.
س��ید عباس عراقچ��ی در جمع به خبرن��گاران گفت: جمهوری اس��امی ایران 

همچنانک��ه باره��ا اعام کرده اس��ت تنه��ا در صورتی به اجرای کام��ل برجام بر 
می گ��ردد ک��ه قادر به فروش نفت خود و دسترس��ی و عواید ناش��ی از آن به صورت 

کاما قابل اس��تفاده و بدون هرگونه محدودیتی باش��د و ابتکار فرانس��ه دقیقا در همین 
راستا است.

عراقچی تاکید کرد: به دنبال تماس های تلفنی آقای ماکرون به ایش��ان تاکید شد که یا 
اروپا باید از ایران نفت خریداری کند و یا معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباری، 

که با درآمدهای نفتی ایران تضمین در اختیار ایران قرار دهد.  مهر 

هفت خدمه استنا ایمپرو آزاد شدند
سخنگوی وزارت خارجه گفت هفت خدمه استنا ایمپرو شامل پنج تبعه هندی، 
یک روس و یک تبعه اهل لتونی به زودی آزاد و به کشورشان بازمی گردند. سید 
عباس موس��وی عنوان کرد: مراحل قضایی و حقوقی بررس��ی تخلفات کش��تی 
اس��تنا ایمپرو انجام ش��د و ایران در ادامه سیاس��ت های انساندوس��تانه خود از 

ناخدای کش��تی خواست که خدمه کشتی را اگر امکان دارد پیاده کنند و بتوانند 
به کشورش��ان بازگردند. وی افزود: بر همین اساس ناخدای کشتی تصمیم گرفت 7 

نفر از خدمه ش��امل پنج تبعه هندی، یک تبعه روس و یک تبعه اهل لتونی با تشخیص 
خودش که لطمه ای به کارش��ان نخورد تمهیدات برای پیاده کردن آنها انجام شود. این 
افراد به زودی می توانند کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما با خدمه 
کشتی و ناخدای کشتی مشکلی نداریم، تخلفی است که خود کشتی انجام داده طبیعی 

بود وقتی کشتی متوقف می شود خدمه هم متوقف می شوند.  فارس

انتقاد سناتور آمریکایی از دولت ترامپ
نماین��ده مجلس س��نای آمری��کا سه ش��نبه از دولت این کش��ور بابت عدم 
لغو کامل توافق هس��ته ای انتقاد کرد و مدعی ش��د »دول��ت پنهان« در آمریکا 
نمی خواهد که این توافق به طور کامل لغو شود. تد کروز گفت: می خواهم بگویم 
دولت پنهان زنده و قبراق است و حصارهای دور واشنگتن را احاطه کرده است. 

وی اضافه کرد: هدف نخس��ت دولت پنهان در وزارت خارجه و وزارت خزانه داری 
آمریکا حفظ توافق هسته ای فاجعه بار اوباما با ایران است. کروز ادعا کرد: هدف اصلی 

آنها این است که دولت توافق هسته ای ایران را به طور کامل لغو نکند چون معتقدند که 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری 2۰2۰ یک دموکرات پیروز می شود. وی با بیان این ادعا 
که هر سیاس��تمدار دموکرات در صورت پیروزی در انتخابات وارد توافق هسته ای برجام 
می شود از دولت دونالد ترامپ، با لغو معافیت های کامل همکاری های صلح آمیز هسته ای 

با ایران برجام را به طور کامل لغو کند.  تسنیم 

گفتوگو

احمد بخشایش اردستانی کارشناس مسائل بین الملل و 
پژوهشگر حوزه امنیت در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی 
بر این نکته تاکید دارد: دونالد ترامپ س�عی می کند در 
قالب بازیگری فرانس�ه برگ های برنده ایران را از تهران 
بگیرد. یعنی خ�ط اعتباری ۱۵ میلی�ارد دالری در ازای 
توان هسته ای، برجام، توان موشکی و دیپلماسی منطقه 

ایران باید مورد مذاکرات قرار گیرد.

 تالش های تهران و پاریس از چه نش�ان دارد؟ آیا این دس�ت 
تالش ها از این نشان دارد که پشت پرده اتفاقاتی در حال وقوع 
اس�ت؟ اساسا این میزان از تش�تت، تناقض و گاه تضاد مواضع 

طرفین ناشی از چیست؟
ببینی��د تم��ام این تناقض��ات و گاه تضادهایی ک��ه در مواضع 
دیپلماتیک هر یک از بازیگران بر سر مسئله برجام وجود دارد 
به ذات طبیعی امتیازگیری هرکدام از این طرفین بازمی گردد. 
به هر حال طبیعی اس��ت که اکنون رئیس دستگاه دیپلماسی 
و معاون سیاسی در قالب تحرکات دیپلماتیک به دنبال کسب 
امتیازات بیش��تر برای ایران باشد، همان گونه که از نام وزارت 
ام��ور خارجه پیدا اس��ت این وزارت خانه س��عی دارد در قالب 
گفت وگوهای دیپلماتیک و اساس��اً پیگیری روند دیپلماس��ی، 
اوالً مواضع و اهداف خود را تبیین کنند و در ثانی برای رسیدن 
ب��ه آن نهایت تاش ها و رایزنی های الزم را انجام دهند. همین 
مس��ئله در خصوص فرانس��ه و خود ایاالت متحده آمریکا هم 
مص��داق دارد. چون آنها ه��م به دنبال کس��ب امتیازات خود 

هستند. 
پیرو این نکته فرانسه هم در قالب طرح خود مواضعش را بیان 
می کن��د و ایاالت متح��ده آمریکا نیز بازی های خ��ود را دارد. 
ولی نکته اینجاس��ت که خود این مواضع ب��ه دلیل این که در 
تناقض و تضاد با همدیگر قرار دارند، باعث شده است که نوعی 
تش��تت و سردرگمی را ایجاد کند. اکنون ایران به دنبال کسب 
دو امتی��از بزرگ در ازای حفظ برج��ام در قالب فروش نفت و 
بازگش��ت درآمدهای حاصل از آن اس��ت و برای رسیدن به آن 
از 1۸ اردیبهش��ت گام های خود را در کاهش تعهدات برجامی 

برداشت. 
این مس��ئله سبب شده است که اکنون فرانسه تاش های خود 
را ب��رای حفظ برج��ام و بازگرداندن ایران به قب��ل از آغاز این 
اقدامات داش��ته باش��د تا ضمن اینکه نفوذ سیاسی خود را در 
اتحادیه اروپا بیش��تر کند، برنامه های مک��رون برای انتخابات 
بعدی فرانس��ه و حل مش��کات داخلی از این طریق پیگیری 
ش��ود، اما چون در روابط دیپلماتیک عنصر میانجیگر در افکار 
عمومی از یک وجهه موقر برخوردار است، این تحلیل در ترامپ 
ش��کل گرفته که چهره مکرون نسبت به وی در مناسبات بین 
المللی نفوذ بیشتری پیدا کرده است. از این رو رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا به دنبال تحقیر فرانس��ه، تاش های کاخ 
الیزه و ش��خص مکرون اس��ت و در این راس��تا ترامپ گاهی از 
کوش��ش های پاریس حمایت کرده و از آن استقبال می کند و 
گاه��ی به مخالفت صریح با آن می پردازد. اتفاقا اظهار نظر روز 
سه شنبه ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص 
اینکه تم��ام تاش های پاریس در خص��وص خط اعتباری 1۵ 
میلی��ارد دالری به ای��ران منوط به رضایت و چراغ س��بز کاخ 
س��فید است، از این نشان دارد که مکرون اکنون به عنوان یک 
بازیچه در دس��ت دونالد ترامپ قرار گرفته اس��ت و متناس��ب 

ب��ا اهداف خود با وی بازی می کند. لذا مجموعه ش��رایط، یک 
وضعیت پیچیده را به ما ارائه می کند که دورنمای بسیار مبهم 

و تاری دارد.
 اگرچه اکنون تالش های پاریس منوط به نظر نهایی واشنگتن 
اس�ت، اما در یک نگاه کلی اکنون دو سناریو برای اقدام دونالد 
ترام�پ در خصوص ایران وجود دارد؛ یک س�ناریو ناظر بر این 
واقعیت اس�ت که در آس�تانه انتخابات ریاس�ت جمهوری سال 
۲۰۲۰ ب�رای مذاکره با ایران، کاخ س�فید ناچار ب�ه دادن برخی 
معافیت های تحریمی خواهد ش�د، اما در تقابل با آن برخی هم 
معتقدند که شرایط برای افزایش تحریم ها تا رسیدن واشنگتن 
به نتیجه نهایی مد نظرش پی گرفته خواهد شد و اتفاقًا تحریم 
نفتکش آدریان دریا ۱، محموله نفتی آن و کاپیتان این نفتکش 
مصداق�ی از تندتر ش�دن سیاس�ت های ضد ایران�ی در روزها 
و هفته های منتهی به انتخابات س�ال ۲۰۲۰ دارد. تحلیل ش�ما 

چیست؟
اتفاقاً نکته بس��یار مهمی که در پاسخ به این سوال شما وجود 
دارد این اس��ت که اساساً وقوع یا عدم وقوع هر کدام از این دو 
سناریو تنها و تنها منوط به رفتار، واکنش و پاسخ تهران خواهد 
بود نه نگاه امریکا. چون کاخ سفید برنامه ها و سناریوهای خود 
را متناس��ب ب��ا واکنش بازیگر مقابل تهی��ه، تبیین و عملیاتی 
می کند. لذا اگرچه تحریم ه��ای ایاالت متحده آمریکا در طول 
1۶ ماه اخیر فش��ارها و مشکات بس��یار جدی برای اقتصاد و 
معیشت کشور ایجاد کرده است، اما اگر جمهوری اسامی ایران 
بتواند در اجرای یک مدیریت صحیح، ش��رایط را برای کنترل 
چالش های اقتصادی، مدیریت بودجه، افزایش درآمد و مهمتر 
از همه ریش��ه کن کردن موج گس��ترده و افسار گسیخته فساد 
داخل��ی فراهم کند و به تب��ع آن تا اندازه ای رضایت اجتماعی 
را به وجود آورد و گس��ل دول��ت و حاکمیت با ملت را پر کند، 
یقیناً سیاس��ت های فشار حداکثری دونالد ترامپ و کاخ سفید 

به شکست خواهد انجامید. 
با این وجود، نه تنها سناریوهای پیش روی ترامپ در ماه های 
منتهی به انتخابات س��ال 2۰2۰ تحت الش��عاع قرار می گیرد، 
بلکه حتی اگر دونالد ترامپ در انتخابات سال 2۰2۰ به پیروزی 
برس��د، نتیجه مس��تقیم و بدون انکار آن حذف جان بولتون و 
مایک پمپئو از س��اختار سیاس��ی و کابینه آت��ی دونالد ترامپ 
در دور دوم ریاس��ت جمهوری او خواهد بود. چرا که در همین 
مدت مقاومت ایران نشان داد که سیاست های فشار حداکثری 
ای��االت متحده آمریکا با محوری��ت جان بولتون و مایک پمپئو 
نتوانسته است دونالد ترامپ را به اهدافش برساند. پیرو همین 
مس��ئله اکنون یک ش��کاف معنادار میان دونالد ترامپ با وزیر 
امور خارجه و مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در حال ش��کل 
گیری است، به خصوص که اکنون جان بولتون، هم از مذاکرات 
کره ش��مالی و هم از مذاکرات با طالبان کنار گذاش��ته ش��ده 
اس��ت و این زمزمه را مطرح م��ی کند که احتماال در خصوص 
سیاس��ت های کاخ س��فید در قبال ایران هم ب��ه محاق برود و 
از آن طرف خبرهایی هم در خصوص اس��تعفای پمپئو مطرح 

می شود.
 اما در تقابل با این تحلیل ش�ما یک نکته بس�یار مهم وجود 
دارد و ای�ن ناظ�ر ب�ر این واقعیت اس�ت که اگ�ر دونالد ترامپ 
انش�قاق جدی در نگاه خود با مای�ک پمپئو و جان بولتون دارد 
چ�را رئیس جمه�وری آمریکا با حذف رکس تیلرس�ون، مایک 
فلین و هربرت مک مس�تر، وزیر امور خارجه و مشاوران امنیت 
ملی کاخ س�فید که خواهان عدم پیگری تنش با ایران از طریق 
رادیکالیزه کردن سیاس�ت های کاخ س�فید و خ�روج از برجام 

بودند، زمینه حضور پمپئو بولت�ون را فراهم کرد. آیا این اقدام 
جز این واقعیت را نشان می دهد که رئیس جمهوری آمریکا هم 
به مرور زمان همخوانی بیشتری با سیاست های این دست افراد 

)بولتون و پمپئو( پیدا کرده است؟
من معتقدم که اساس��اً نگاه دونالد ترامپ نگاه سیاس��تمدار و 
دیپلمات به مسائل جاری در جهان نیست، بلکه یک نگاه کاسب 
و تاجر به مسائل سیاسی است. زمانی که رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور به صراحت عنوان م  کند ما با لبی خندان، اما 
دلی گریان و پرخون کشور را اداره می کنیم جز دادن سیگنال 
به دونالد ترامپ و القای موفقیت سیاست فشار حداکثری چیز 
دیگری نیس��ت و این مسئله سبب خواهد شد که این ظن در 
رئیس جمهوری آمریکا ایجاد شود که نگاه جان بولتون و مایک 

پمپئو توانسته است ایران را وادار به تسلیم کند. 
 باز هم در تقابل با تحلیل شما بسیاری از کارشناسان مسائل 
آمریکا معتقدند تا اینجای کار، شواهد و قرائن نشان از پیروزی 
ترام�پ در دور دوم انتخابات می دهد و این نش�ان می دهد که 
تهران حداقل به مدت 6 س�ال دیگر باید این ش�رایط را تحمل 
کند. ضمن اینکه این واقعیت هم وجود دارد در صورت پیروزی 
دونال�د ترامپ در دور دوم انتخابات احتمال پررنگ تر ش�دن و 
رادیکالیزه تر ش�دن سیاست های ضد ایرانی کاخ سفید و حتی 

مطرح شدن گزینه نظامی نیز وجود دارد؟
ببینید ما داریم در مورد جنگ با جمهوری اسامی ایران سخن 
می گوییم. دونالد ترامپ اگرچه آش��نایی با سیاس��ت ندارد، اما 
می داند که چه تبعات اقتصادی بس��یار س��نگینی برای آمریکا 
به واس��طه درگی��ری نظامی با ایران وجود دارد. در این راس��تا 
تمام سیاس��ت های ایران هراس��انه دونالد ترامپ در تقریبا سه 
سال گذشته فقط برای پررنگ کردن تهدید تهران علیه برخی 
کشورهای عربی منطقه بوده تا بتواند ذیل آن، منافع گسترده ای 
را متوج��ه کارخانه های اسلحه س��ازی داخلی در ایاالت متحده 
آمریکا کند و گرنه دونالد ترامپ هیچ گاه به دنبال تنش نظامی 
با ایران نبوده اس��ت. پس اساسا مس��ئله نظامی در دستور کار 
دول��ت دوم ترامپ در صورت پیروزی وی نخواهد بود. البته من 
هم معتقدم که ترامپ در دور دوم اگر به ریاست جمهوری برسد 
یقیناً سیاست حفظ فشار حداکثری را پیگیری خواهد کرد اما، 
نه بر مبنای نگاه جان بولتون و مایک پمپئو، بلکه  براساس آنچه 
مد نظر خود اوس��ت. لذا اگر واکنش ایران، واکنشی مقاومتی و 
در مقام پاسخ به این فشارها باشد یقیناً کاخ سفید گام به گام از 
سیاست های فشار حداکثری پا پس خواهد کشید و دولت دوم 
دونالد ترامپ با یک مواضع متعادل تری نسبت به امروز در قبال 
ایران برخورد خواهد کرد. پس مسئله بسیار مهمتری که نباید 
از نگاه دور داش��ت ناظر بر این واقعیت است که ما باید با اتحاد 
و انس��جام داخلی و تاش برای احیای اعتماد عمومی زمینه پر 
کردن ش��کاف جامعه با حاکمیت و دولت را ش��کل دهیم. لذا 
مادامی که این مسئله تحقق پیدا نکند و شرایط از درون به یک 
سرانجام درست نرسد، هیچ کدام از برنامه های ما محقق نخواهد 
ش��د. چون به هر حال دیپلماسی بدون شک منشعب از شرایط 
داخلی اس��ت. اگر ما از درون به یک توانایی برسیم یقینا وزارت 
امور خارجه در مذاکرات دس��ت برتر را خواهد داشت. هر چند 

که ما باید عکس این را هم در نظر داشته باشیم.
 در سایه تالش های امانوئل مکرون برای کاهش تنش ها برونو 
لومر، وزیر دارایی فرانس�ه دیروز دوش�نبه ب�رای گرفتن چراغ 
سبز کاخ س�فید در خصوص خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری به 
ایاالت متحده آمریکا سفر کرد. به نظر شما خروجی و دستاورد 
این س�فر برای پاریس چه خواهد بود؟ آیا ایاالت متحده آمریکا 

موافقت خود را با اعطای این اعتبار خواهد داشت؟
م��ن این اعطای این اعتبار را بس��یار دور از ذه��ن می دانم. به 
خصوص که اکنون جمهوری اس��امی ای��ران هیچ گونه بنایی 
برای مذاکره مس��تقیم با ایاالت متحده آمریکا ندارد. لذا دونالد 
ترامپ هیچ دلیلی نمی بیند که بخواهد این امتیاز را در اختیار 
فرانسه و بعد جمهوری اسامی ایران قرار دهد. نکته مهم تر این 
اس��ت که اگر آمریکا و دونالد ترامپ این امتیاز را به فرانسوی ها 
بدهند باعث خواهد شد که با دست خود نقش و نفوذ پاریس در 
روابط بین الملل افزایش پیدا کند. لذا دونالد ترامپ برای تحقیر 
بیشتر مکرون هم که شده با این طرح موافقت نخواهد کرد. مگر 

این که تهران در پشت پرده امتیازاتی داده باشد. 
 به موازات سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه به پاریس و 
اسلوونی شاهد حضور رئیس دستگاه دیپلماسی در روسیه و بعد 
از آن بنگالدش و اندونزی بودیم. اما به نظر می رسد که پیش از 
اینها تکاپوی وزارت امور خارجه و ش�خص آقای ظریف طی دو 
هفته اخیر با سفر به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شروع 
و بعد از آن با حضور در اروپا و در نهایت آس�یای جنوب شرقی 
پی گرفته شد بیشتر یک یارگیری و یارکشی برای کاهش تبعات 
سوء گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی تلقی می شود؟

اول اینک��ه آژان��س بین المللی انرژی اتمی در راس��تای ماهیت 
و کارک��ردی ک��ه دارد باید ای��ن گزارش ها را تهی��ه کند. اینها 
گزارش های فنی از فعالیتهای هستهای ایران است و مانیفست 
سیاس��ی ضد تهران نیس��ت. اگر چه برخی تحرکات سیاس��ی 
می تواند حساس��یت و تبعاتی را برای اقدامات ایران در کاهش 
تعه��دات برجامی ایج��اد کند. اما ماهیت کارک��رد آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و گزارش های مربوط به آن رفتار سیاس��ی 
تلقی نمی ش��ود. از آن گذش��ته ایران در همان آغاز گام های 
کاه��ش تعهدات برجامی اع��ام کرده بود که ب��ه چه میزان، 
چگونه و در چه مدتی تعهدات برجامی را کاهش خواهد داد و 
این چیزی نیس��ت. افزون بر آن  قبا جمهوری اسامی ایران 
رس��ما این کاهش را تایید کرده و در این رابطه اعام کرده بود 
تهران در سیاس��ت های کاهش برجامی به شدت قاطع و جدی 
اس��ت. لذا این گزارش ها تایید میزان جدیت ایران را می رساند 
و این نکته مثبت است. چون باعث تحریک طرف های برجامی 
در انجام تعهداتش��ان می شود، اگر چه تا کنون این مهم روی 
نداده اس��ت.  نکته مهم دیگر این اس��ت که اگ��ر چه اقدامات 
ای��ران در کاهش تعهدات برجامی می تواند حساس��یت هایی را 
برای ایران در پی داش��ته باش��د و هر گام ک��ه جلوتر می رویم 
میزان این حساسیت ها هم بیشتر خواهد شد، اما این واقعیت 
را هم باید در نظر داش��ت که تهران نمی تواند به جز این اقدام 
راه دیگری در برابر فشارهای آمریکا و بدعهدی های اروپا انجام 
دهد. یعنی اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی، علیرغم 
حساس��یت برانگیز بودن، اجتناب ناپذیر اس��ت. با این تفاسیر 
یقیناً دیپلماس��ی جمهوری اسامی ایران باید به سمت تبیین 
و تش��ریح درست اقدامات و گام های ایران باشد تا بتوان حتی 
المق��دور از این تبعات و حساس��یت ها کاس��ت. البته در کنار 
آن یقیناً تحوالت بس��یار جدی در منطق��ه خاورمیانه از یمن 
و لبنان گرفته تا س��وریه و عراق و تنگ��ه هرمز می تواند محل 
برخی از رایزنی ها و مذاکرات ایران با کشورهایی مانند روسیه، 
چین و نظایر آن باشد. حضور در دیگر کشورها مانند اندونزی، 
بنگادش، مالزی بیشتر در رابطه با پیگیری مناسبات دوجانبه 
اس��ت و در این س��طح باید س��فر محمد جواد ظریف به این 

کشورها را مورد ارزیابی قرار داد. 

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اروپایی ها نتوانس��تند هیچ یک 
از تعهدات ش��ان در برجام را اجرا کنند، تصریح کرد: تعهداتی 
که در برجام هست حتما مستقل از شرایط منطقه ای و سایر 
شرایطی است که ارتباطی به برجام نداشته و نخواهد داشت. 
محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران درباره نگاه به مذاکرات 
با اروپا و فرانس��ه گفت: گفت وگوی ما با کشورهای اروپایی به 
این دلیل بوده که از بین کشورهای باقیمانده در برجام روابط 
اقتصادی با چین و روس��یه داریم و این روابط ادامه می یابد و 

اروپایی ها متاسفانه نتوانستند.
وی اف��زود: گرچه روابط ما با روس��یه و چی��ن از تحریم های 
غیرقانون��ی آمریکا تأثیر پذیرفته اس��ت ام��ا اروپایی ها تقریبا 

نتوانستند هیچ یک از تعهداتشان را اجرا کنند.
ظری��ف همچنین عنوان ک��رد: گفت وگوهایی که با فرانس��ه 
داش��تیم،  چه در گفت وگوهای تلفنی رئیس جمهور با آقای 
ماکرون چه در دو س��فری ک��ه به پاری��س و بیاریتز با برای 
گفتگو با فرانسوی ها داشتم و چه در سفری که آقای عراقچی 
اخیرا به فرانس��ه داش��ت، همه برای این بوده که ما از طرف 
فرانس��وی بش��نویم که چگونه می خواهند تعهداتشان را اجرا 
کنن��د و همکاران بانک��ی و نفتی ما هم به آنه��ا بگویند چه 

اقداماتی باید انجام شود.
وزیر خارجه گفت: اینکه فرانس��ه و یا اتحادیه اروپا نیاز دارند 
که از آمریکا برای انجام اقداماتش��ان مجوز بگیرند، البته قابل 

فهم اس��ت، ولی از نظر ما باعث تأسف است و از نظر حقوقی 
ه��م اقدام آمری��کا نمی تواند مانع از اج��رای تعهدات اروپایی 
باشد. این را هم ما باید به آنها یادآوری کنیم و هم وکایشان 
به آنه��ا بگویند که اقداماتی که باید انجام دهند مس��تقل از 
فش��ارهای آمریکاس��ت و اینکه آنها می خواهند از اوفک و یا 
از جاهای دیگر آمریکا مجوز بگیرند، واقعا مش��کل ما نیست، 

موضوعی است که خود آنها باید انجام دهند.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی تصریح کرد: این گفتگوها را انجام 
دادیم، مواضع ما بس��یار شفاف اس��ت، در بیانیه شورای عالی 
امنی��ت ملی اعام کردیم ک��ه هر زمان آنها به تعهداتش��ان 
برگردند ما هم اقدام مش��ابه انجام می دهیم و همینطور اعام 
کردیم همیشه آماده هستیم درباره اجرای بهتر برجام گفتگو 
کنی��م. وی افزود: اعام هم کردیم که ما میز مذاکره را ترک 
نکردیم و همواره پای میز مذاکره بودیم. آمریکا تا اردیبهشت 

سال 1397 در این جلسات شرکت می کرد، آخرین جلسه ای 
که ش��رکت کردند در پایان سال 139۶ بود و نماینده آمریکا 

در جلسه حضور پیدا کردند.
ظری��ف عنوان کرد: هر وقت آمریکا دوب��اره به متوقف کردن 
تحریم ه��ا و نق��ض برجام برگ��ردد، می تواند ب��ه میز مذاکره 
برگ��ردد. این موضعی بوده که علنی اعام کردیم و خصوصی 
به فرانس��وی ها گفتیم. اینکه دوس��تان فرانسوی شرایطی را 
برای خودشان مطرح کنند، ارتباطی به برجام ندارد. اقدامات 
برجام باید مس��تقل از این ش��رایط انجام شود و تعهداتی که 
در برجام هس��ت حتما مستقل از ش��رایط منطقه ای و سایر 
شرایطی است که ارتباطی به برجام نداشته و نخواهد داشت. 
وزیر خارجه ایران در پاس��خ به سؤالی درباره تحریم سازمان 
فضایی ایران عنوان کرد: آمریکایی ها به تحریم معتاد ش��دند، 

این تحریم های آمریکا هیچ تاثیری ندارد. 

گزارش

گام سوم در کاهش 
تعهدات برجامی؛ 

حساس، اما اجتناب 
ناپذیر است

بخشایش اردستانی:

فقط مانده آمریکا 
خودش را تحریم کند

ظریف: 


