
اخیرا ش�اهد اس�تعفای مدیر اینس�تکس 
بودیم. بر این اساس فرایند عملیاتی شدن 
این س�از و کار مالی طوالنی تر می شود که 
به نوعی خرید زمان از سوی اروپا و به ضرر 
ایران اس�ت. به نظر ش�ما دلیل اس�تعفای 
مدی�ر اینس�تکس نمی توان�د در راس�تای 
خرید زمان بیش�تر برای اروپ�ا و تأخیر در 

عملیاتی شدن این کانال مالی باشد؟
دیپلم��ات آلمان��ی رئیس اینس��تکس به دالیل 
ش��خصی اس��تعفا داد، اما در حقیق��ت به دلیل 
جنجال ناشی از مصاحبه وی در یوتیوب مبنی بر 

انتقاد از اسرائیل و حمایت از ایران استعفا داد.
کشورهای E۳ )انگلیس، فرانسه، آلمان( مشتاق 
هس��تند اینس��تکس را به طور کام��ل عملیاتی 
کنن��د تا از ش��رکت های اتحادیه اروپ��ا در برابر 
تحریم های آمریکایی محافظت کرده و به نجات 

برجام کمک کنند. 
این مکانیسم اکنون از لحاظ فنی عملیاتی شده 
و چندین ش��رکت در آن ثبت ن��ام کرده اند، اما 
تأسیس صندوق ویژه برای بازپرداخت بدهی در 

بازاره��ای بین المللی هنوز ب��ه مجوزهای مالی 
احتیاج دارد.

آیا ممکن اس�ت کانال ویژه برای تجارت با 
ایران از صادرات تج�اری کاالهای دارویی، 
پزشکی و کاالهای کش�اورزی فراتر رود و 
تجارت نفت را نیز تحت پوشش قرار دهد؟

همانطور که المانیتور اشاره کرد امانوئل ماکرون 
خواهان ایجاد خط اعتب��اری ۱۵ میلیارد دالری 
ب��رای ایران در قالب اینس��تکس اس��ت. در این 
مرحله، اینس��تکس فقط برای تسهیل معامالت 
کااله��ای بشردوس��تانه م��ورد نیاز م��ردم ایران 
طراحی شده  و به طور مستقیم با تحریم های یک 
جانبه آمریکا مواجه نمی شود. روسیه اعالم کرده 
است در صورتی که این کانال تجارت نفت را نیز 

تحت پوشش قرار دهد به اینستکس می پیوندد.
گس��ترش اینس��تکس فراتر از هدف اولیه خود 
دشوار خواهد بود و عملکردهای آن را به تأخیر 
می اندازد. در همی��ن حال، علی رغم عدم تأیید 
رسمی، به نظر می رسد رئیس جمهور ماکرون به 
رئیس جمهور روحانی خط اعتباری را پیشنهاد 

داده که می تواند تحری��م های ایاالت متحده را 
دور بزند و تجارت نفت را تس��هیل کند. در واقع 
چند فرصت در بازار نفت بین المللی برای ایران 

جهت صادرات محصوالت خود به واردکنندگان 
بزرگی مانند هند و چین وجود دارد.

آمریکا اع�ام کرده اگر اینس�تکس فراتر 
از بح�ث غ�ذا و دارو پیش رود ش�رکتهای 
مش�ارکت کنن�ده در آن را تحریم می کند. 
ب�ا وجود این موضوع، آینده اینس�تکس را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت ترامپ به طوررسمی معافیت از تحریم های 
مربوط به کاالهای بشردوستانه را حذف نمی کند، 
ام��ا به دلیل تحریم های بانکی علیه ایران که در 
مورد کشورهای سوم نیز اعمال می شود، هزینه 
واردات دارو به ایران افزایش یافته و دسترس��ی 

به دارو دشوار است.
ع��الوه بر ای��ن، ش��رکت های داروس��ازی چند 
ملیت��ی، با وج��ود معافیت ها، از محکوم ش��دن 
در دادگاه های آمریکا می ترس��ند و از این لحاظ 
تحریم های آمریکا به عنوان یک عامل بازدارنده 

عمل می کنند. 
آمریکا معافیت تحریم های هسته ای ایران 
را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد. به نظر 

شما دالیل این تصمیم چیست؟
دول��ت ترامپ معافی��ت تحریم های هس��ته ای 
ایران را تمدید کرد، بنابراین به روس��یه، چین و 
کشورهای اروپایی امکان ادامه همکاری با ایران 
جهت اجرای برخی مفاد برجام را داد، مفادی که 
مربوط به فعالیت هایی است که جهت جلوگیری 
از هرگونه خطر گس��ترش سالح های هسته ای 

)در بوشهر ، فردو و اراک( انجام شده است.
در ای��ن مرحل��ه، وزارت خزان��ه داری ای��االت 
متحده تمایل��ی به در نظر گرفت��ن تحریم های 
ثانویه ندارد-تحریم هایی که ممکن اس��ت علیه 
ش��رکای باقی مانده ایران در برج��ام تاثیر قابل 
توجهی داش��ته باش��د. دلیل دیگر اینکه درست 
اس��ت ای��االت متحده آمری��کا ظاه��را از برجام 
خارج شده زیرا توافق نامه به اندازه کافی دقیق 
و س��ختگیرانه نبوده اس��ت، توضیح این امر که 
آمریکا مان��ع اجرای برخ��ی از بندهای کلیدی 
تواف��ق نامه که با هدف جلوگیری ایران از تولید 
س��الح های هس��ته ای در نظر گرفته ش��ده اند، 

می شود برای واشنگتن سخت خواهد بود.
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رفع محدودیت تحقیق و توسعه هسته ای 
ایران تهدیدآمیز نیست

وزارت خارجه روس��یه با صدور بیانی��ه ای تأکید کرد 
که س��ومین گام از روند کاه��ش تعهد ایران به توافق 
هس��ته ای، تهدیدی در زمینه اش��اعه تسلیحات اتمی 

ایجاد نمی کند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: تعلیق تعهدات ایران 
ذیل توافق هس��ته ای، نتیجه مس��تقیم سیاست های 
بی مالحظه ایاالت متحده اس��ت. فعال ش��دن مجدد 
تحقیقات سانتریفیوژی ایران از منظر اشاعه هسته ای 

هیچ تهدیدی ندارد.
این بیانیه می افزاید: از همه کش��ورهای باقی مانده در 
توافق هس��ته ای می خواهیم که با قدرت از این توافق 
و قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل دفاع کنند. تا 
زمانی ک��ه اقدام جمعی برای حفظ ای��ن توافق ادامه 

داشته باشد، نمی توان از اوضاع قطع امید کرد.
جمهوری اس��المی ایران اردیبهشت ماه امسال بعد از 
یک س��ال از خروج واشنگتن از توافق هسته ای، اعالم 
کرد تا زمان عملی ش��دن وعده طرف های باقی مانده 
در برجام برای جبران آثار منفی تحریم های آمریکا، به 
مرور تعهد خود به توافق هس��ته ای را کاهش می دهد. 
در س��ومین گام از این روند مرحله ب��ه مرحله، ایران 
محدودیت ه��ای برجامی ب��ر فعالیت ه��ای تحقیق و 

توسعه هسته ای را تعلیق کرد.  فارس

 بیانیه تند احزاب معارض 
علیه نمایش تبلیغاتی نتانیاهو 

ساعتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی در یک نمایش تبلیغات��ی تازه بار دیگر 
ایران را به تالش برای س��اخت تس��لیحات هس��ته ای 
مته��م ک��رد، اح��زاب مع��ارض کابینه وی ب��ا صدور 
بیانیه های��ی از ای��ن اقدام او انتقاد ک��رده و گفتند که 
نتانیاهو تالش می کند از مس��ائل امنیتی برای کسب 

منافع شخصی سوء استفاده کند.
نمایش ساعتی پیش نتانیاهو در حالی انجام گرفت که 
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
جریان است و تا انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی 

نیز تنها چند روز بیشتر باقی نمانده است.
ائت��الف انتخابات��ی اتحادیه دموکراتی��ک در بیانیه ای 
ش��دیداللحن در م��ورد اق��دام نتانیاهو، گفته اس��ت: 
جوهر بازی شکس��ت خورده قبلی هنوز خشک نشده 
و نتانیاه��و یک تالش دیگر را ش��روع کرده تا امنیت 

اسرائیل را به بهای منافع شخصی بفروشد.
در این بیانیه با اشاره به پرونده های فساد مالی نتانیاهو 
آمده اس��ت: برای کس��ی که مظنون به رشوه، تقلب و 
س��وء استفاده عمومی اس��ت، بهتر است که با امنیت 

اسرائیل سر و کار نداشته باشد.  مهر 

 هشدار روانچی
به اقدامات خالف ان.پی.تی آمریکا 

نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل گفت: عدم تمایل 
آمریکا برای تصویب معاهده منع آزمایش��ات هسته ای 
و نیز قصد این کش��ور برای انجام آزمایشات هسته ای 
بیش��تر، با اسناد بین المللی و در راس آن ها ان.پی.تی 

مغایرت دارد.
مجید تخ��ت روانچی، ضم��ن گرامیداش��ت قربانیان 
آزمایش��ات هس��ته ای و با اش��اره به آثار مخرب این 
آزمایشات بر روی محیط زیست و سالمت انسان ها، بر 
لزوم خاتمه آزمایش��ات هسته ای به عنوان گامی مهم 

در رسیدن به خلع سالح هسته ای تاکید کرد.
وی با هشدار نسبت به خطر مستمر مسابقه تسلیحات 
هسته ای، سیاس��ت دارندگان سالح هسته ای را مورد 
انتق��اد ق��رار داده و تاکید کرد که اعالم آش��کار عدم 
تمایل آمری��کا برای تصویب معاهده منع آزمایش��ات 
هس��ته ای و نیز قصد این کشور برای انجام آزمایشات 
هس��ته ای بیشتر با اس��ناد بین المللی و در راس آنها، 
معاهده منع گسترش س��الح های هسته ای یا ان.پی.

تی مغایرت دارد. 
روانچی ضمن تاکید بر لزوم تالش مضاعف کش��ورها 
ب��رای تحقق کام��ل خلع س��الح هس��ته ای، از رژیم 
صهیونیستی که دارای سالح هسته ای است، به عنوان 
تهدیدی علیه صل��ح و امنیت منطقه ای و بین المللی 
نام ب��رد. روانچی تصریح کرد که جمهوری اس��المی 
ایران  آماده اس��ت تا به تحقق هدف مهم خلع سالح 

هسته ای کمک کند.  ایرنا 

هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد
وزی��ر امور خارجه روس��یه ب��ا تأکید ب��ر اینکه هیچ 
جایگزینی ب��رای برجام وجود ندارد خواس��تار تالش 

بیشتر برای حفظ این توافق چندجانبه شد.
سرگئی الوروف پس از دیدار خود و وزیر دفاع روسیه 
با همتایان فرانس��وی در نشستی تحت عنوان 2+2 به 
خبرن��گاران گفت: همه ما به اتف��اق هم بر این باوریم 
که هی��چ جایگزینی برای برجام وجود ندارد و در این 
نشس��ت نیز برای همکاری در راس��تای حفظ برجام 

توافق کردیم.
وزیر خارجه روس��یه در ادامه افزود: مس��ئله حمایت 
از برج��ام در گفتگوی تلفن��ی رئیس جمهور والدیمیر 
پوتین و رئیس جمهور امانوئل ماکرون نیز مورد تأکید 

قرار گرفت.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

واشنگتن باید از اعمال فشار و تحریم علیه ایران دست بردارد
س��خنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از رویکردهای غلط واش��نگتن در قبال 

تهران، گفت آمریکا باید از اعمال فشار و تحریم علیه ایران دست بردارد.
ه��وا چانیین��گ اف��زود: در عین حال، تم��ام طرف های این تواف��ق باید خود را 
ب��ه اجرای کامل و مؤث��ر آن متعهد کنند. امیدواریم ک��ه طرف های مربوطه به 

راه��کاری مرضی الطرفین برس��ند و در جهت کاس��تن از تنش ها حول مس��ئله 
هسته ای ایران تالش کنند.

دولت آمریکا تنها در هفته گذش��ته و در حالی که فرانس��ه پیشنهاد ایجاد خط اعتباری 
۱۵ میلی��ارد دالری ب��رای ای��ران را مطرح کرده بود، س��ه دور تحریم ت��ازه علیه ایران 
و ش��رکت های مرتب��ط با ای��ران اعمال کرد. ای��ران در واکنش به ای��ن تحوالت و عدم 
تحقق تعهدات طرف های باقی مانده در برجام، با تعلیق محدودیت های تحقیق و توسعه 

غنی سازی، وارد سومین مرحله از مسیر کاهش تعهد به برجام شد.  ایسنا 

 ایران کشور متفاوتی شده و آنها دوست دارند توافق کنند
رئیس جمهور آمریکا در ادامه تعریف و تمجیدها از مواضع خودش در قبال ایران 
در یک س��خنرانی مدعی شده که  ایران کش��وِر متفاوتی شده و تهران خواهان 

مذاکره با واشنگتن درباره یک توافق جدید است.
دونال��د ترامپ گف��ت: من برای حفاظت از امنیت آمری��کا، من ایاالت متحده را 

از توافق هس��ته ای وحش��تناک و یک طرفه ایران خارج کردم. ما )در این توافق( 
ب��ه آنه��ا ۱۵۰ میلیارد دالر دادیم. من آمریکا را از برج��ام خارج کردم و ما روی آنها 

تحریم ها را اعمال کردیم و آنها در قیاس با قبل از دوره ریاست جمهوری من یک کشور 
بس��یار متفاوتی شده اند، خواهیم دید که در قبال ایران چه پیش می آید اما می توانم به 
ش��ما بگویم که آنها دوس��ت دارند ب��ه معامله مذاکره  با آمریکا ب��رای یک توافق جدید 
برگردند برای اینکه وضعشان خوب نیست.گفتنی است؛ بارها رئیس جمهور آمریکا ادعا 

کرد که ایران خواهان مذاکره با وی است.  فارس

هند واردات نفِت ایران را از سربگیرد
سفیر ایران در هند با یکجانبه خواندن تحریم های آمریکا علیه ایران، از دهلی نو 

خواست که خرید نفت ایران را از سربگیرد.
علی چگنی گفت: هند، یک دوس��ت خوب اس��ت، ما همس��ایه هستیم و تاریخ 
)دوستی( ما ریش��ه دار است. به ازسرگیری خرید نفت ایران توسط هند امیدوار 

هس��تم. هند ای��ن موضوع را می دان��د که تحریم ه��ای علیه خرید نف��ت ایران، 
تحریم های یکجانبه آمریکا هستند و تحریم های سازمان ملل نیستند.

سفیر ایران در هند اعالم کرد که تجارت بین تهران و دهلی نو در سال 2۰۱۹ به حدود 
۱۳ میلیارد دالر رس��ید اما به دلیل تهدید تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا و توقف واردات 
نفت، س��رعت تجارت بین ایران و هند کاهش یافته است. چگنی در این نشست هشدار 
داد، در صورتی که هند تبادالت تجاری با ایران را به حالت نُرمال قبلی برنگرداند، ایران 

شاید برای خرید برنج و سویا به بازارهایی دیگری غیر از هند رجوع کند.  تسنیم 

است  معتقد  فرانسوی  دیپلمات 
دلیل  ب��ه  اینستکس  رئیس  ک��ه 
در  وی  مصاحبه  از  ناشی  جنجال 
یوتیوب مبنی بر انتقاد از اسرائیل 
و حمایت از ایران استعفا داد. مهر 
در گفت وگو با مارک فینو دیپلمات 
ح��وزه ه��ای  محقق  و  ف��ران��س��وی 
کنترل  خ��اورم��ی��ان��ه،  ت��روری��س��م، 
تسلیحات، امنیت اروپا، حقوق بشر 
مدیر  استعفای  دالی��ل  بررسی  به 
اینستکس و آینده این کانال مالی 

پرداخته که  در ادامه می آید.

نمای نزدیک

مس��لمانان و ارادتمندان به س��احت مقدس حضرت س��ید 
الشهداء )ع( در کشورهای مختلف درروزعاشورای حسینی 

عزاداری کردند.
عاش��قان اباعبداهلل الحس��ین )ع( در سراسر جهان با برپایی 
مراس��م عزاداری و سینه زنی ارادت قلبی خود را به قهرمان 
حماسه کربال و یاران با وفای ایشان نشان دادند.این مراسم 
در نیویورک،مال��زی، یمن، لهس��تان، جمهوری آذربایجان، 
س��یدنی، داغس��تان روس��یه ، هامب��ورگ، لن��دن و دیگر 

کشورهای مختلف جهان برگزارشد.
مراسم سوگواری س��االر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
)ع( در ب��الروس ب��ا حضور عاش��قان آن حضرت از س��وی 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در مینسک و انجمن اسالمی 

دانشجویان ایرانی در محل بیت الزهراء )س( برگزار شد.
در این مراس��م که با حضور پرشور و صمیمی جمع کثیری 
از دانش��جویان، ایرانیان مقیم، کارگزاران جمهوری اسالمی 
ایران و  ش��یعیان دیگر کشورها برگزار شد بعد از اقامه نماز 

جماعت مغرب و عش��اء و قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی، 
عاش��قان کربال به ع��زاداری پرداختند. در پای��ان عزاداران 

حسینی مهمان سفره اطعام اهل بیت )ع( بودند.
ایرانی��ان مقی��م چی��ن و محبان اه��ل بیت )ع( ب��ا برپایی 
آیین های ویژه از جمله قرائت زیارت عاش��ورا و سینه زنی، 
در سوگ ساالر ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و 

یاران با وفایش نشستند.
در آیین عاش��ورای حس��ینی در گوانجو، ایرانیان و شیعیان 
مقی��م گوانجو، با برگزاری مراس��م پرش��کوه ع��زاداری در 
هی��ات محبین اهل بی��ت )ع( گوانجو در مس��جد هائوپن، 
به یاد مظلومیت اباعبداهلل الحس��ین بر س��ر و س��ینه زدند 
و گریستند. همچنین پس از این مراسم، عزاداران حسینی 
همچون سال  ای گذشته، با حضور هماهنگ در مرکز انتقال 
خون گوانجو، با تاس��ی از فرهنگ ایثار حسینی، خون خود 
را اهدا کردند و فرهنگ نوعدوس��تی ایرانی-اس��المی را به 

نمایش گذاشتند.  صدا و سیما

همزمان با سالروز شهادت امام حسین)ع(:
شور حسینی در جهان 

نماینده پیش��ین ایران در سازمان ملل با اشاره به تروریسم 
اقتصادی آمریکا گفت: اگر ملت ایران در برابر این تحریم ها 
و فشارها ایستادگی، مقاومت و صبر نمی کردند، امروز ایران 

سوریه دوم بود.
محمد خزاعی در جمع عزاداران هیئت ش��هدا شهرس��تان 
کاشمر، اظهار کرد: اگر برخی کوچکترین زاویه دید سیاسی 
با ما داش��ته باشند، حاضر نیس��تیم سر به تنشان باشد، اما 

امام حسین)ع( حر را در آغوش می گیرد و او را می پذیرد.
وی افزود: وقتی در تاریخ نگاه می کنیم می بینیم همان قیچی 
دو لب که یزید و یزدیان و دشمنان آن زمان سر حسین)ع( 

را بریدند، امروز بر گردن انقالب اسالمی فشار وارد می  کند.
نماینده پیش��ین ایران در سازمان ملل با بیان اینکه محبت 
به اهل بیت مس��یر حرکت و رفتار انسان را تعیین می کند، 
عنوان کرد: بدون ش��ک آنچه موجب شد امام خمینی )ره( 
ای��ن قیام ارزش��مند را در ایران به وج��ود آورد و معادالت 
سیاس��ی و معادله ه��ای قدرت دنیا را بره��م بزند که امروز 

داریم نتایج آن را می بینیم، به دلیل محبت به حس��ین)ع( 
بود.

وی با اش��اره به اینکه امام حسین)ع( درس آزادگی و عزت 
را به ملت ایران داد، تصریح کرد: س��خنرانی امام راحل که 
پایه انقالب را بنا نهاد به خاطر مسائل اقتصادی، نان، آب و 

... نبود، بلکه علیه ذلت ایران بود.
خزاعی گفت: نگاه انقالب، نگاه عزت ایران بود. امروز مقاومت 
رهبر معظم انقالب که شخصیت بی نظیری در تاریخ رهبری 
دنیاس��ت در راستای دفاع از عزت ایرات و مسلمانان جهان 
است. وی بیان کرد: امروز دشمنان با همان چهره ها، القاب 
و عناوین و با همان روش هایی که بر حسین)ع( و اهل بیت 

تاختند بر ما می تازند.
نماینده پیشین ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: امروز 
یکی از شدیدترین تحریم های تاریخ بشری علیه ملت ایران 
اعمال می ش��ود اما با این وجود برخی از مسئوالن برای کم 

کردن و کاستن این فشارها تالش می کنند. ایسنا 

خزاعی:
امروز تحریم های شدیدی علیه ایران اعمال می شود

ارزیابی کارشناس مسائل سیاست خارجی از اجرایی شدن گام سوم:

زمان آن رسیده غرب نقاب از چهره بردارد و موضع خود را شفاف کند

گزارش

گفت وگو

کارشناس مس��ائل سیاست خارجی گفت: ایران 
و متحدانش به خوبی توانستند تمامی فتنه های 
داخل��ی و خارجی و از جمله ترس��یم خاورمیانه 
جدید در توهمات تاریک  غربی صهیونیس��تی را 
در نطف��ه خفه کنند و از این پس هم با توجه و 
اتکا به توان داخلی و سیاست منطقی مسئوالن 
نظام قادر خواهند بود آنچه را که به صالح کشور 

است اجرایی کنند.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاس��ت روز گفت: گام 
س��وم کاهش تعهدات ایران در برجام نیز اعالم 
ش��د و جدا از میوه ندادن درخت برجام و توقف 
و عقب گرد فناوری هس��ته ای کشور و به وجود 
آمدن مش��کالت در س��اختار اقتصادی کش��ور 
ب��ا عهدی و خل��ف وعده غرب در ق��دم به قدم 
این توافق، مس��ئوالن دولت از چند ماه گذشته 
تصمیم به جبران این سیاس��ت غلط و اعتماد به 
غرب برداش��تند و با اتکا به توان داخلی و اقتدار 
شروع به اقداماتی عملی نمودند که شاید زودتر 

باید رخ می داد.
وی افزود: چند روز گذشته با دستوری از سوی 
رئیس جمهور و س��پس با توضیحات سخنگوی 
س��ازمان انرژی اتم��ی، عیار گام س��وم برای بد 
عه��دان غرب��ی اروپای��ی معین ش��د، گامی که 
ابعاد هش��دار دهنده اش بر جنبه های عملی  آن 
غالب اس��ت و به نوعی قرار اس��ت علی القاعده 
نقش شمش��یر داموکلس را در باالی س��ر یکی 
توافق ه��ای  پیچیده تری��ن  و  از جنجالی تری��ن 
دیپلماتیک ایران و قدرت های جهانی را داش��ته 

باشد.
ضیای��ی نی��ری اظهارداش��ت: س��نگینی ع��دم 
پایبندی بیش��تر کش��ور به توافق هس��ته ای در 
حالی بر دوش این س��ند گذاش��ته شد که این 
مت��ن ۱2۳ صفح��ه ای از هر زم��ان دیگری به 
توافقی شکننده شبیه شده و هرگونه اتالف وقت 
و ب��د عهدی غرب و در مقاب��ل کاهش تعهدات 

ایران در این راس��تا، خبر 
بس��یار ب��دی اس��ت برای 
حامی��ان ای��ن تواف��ق در 
محافل دیپلماتیک اروپایی 
و معدود موافقان این سند 
در داخل کشور، الزم  است 
باش��یم که  توجه داش��ته 
برخ��الف دو گام نخس��ت 
پیامده��ای  ک��ه  ته��ران 
برنامه  درب��اره  مش��خصی 
هس��ته ای ایران داش��تند، 
گام س��وم ه��م در مس��یر 
اجرا و هم ابعادش می تواند 
نتایج متفاوتی و مشهودی 
برج��ای  برج��ام  در  را 

بگذارد.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی بیان 
داشت: بر اساس دس��تور ریاست جمهوری این 
گام ش��امل لغو تمامی محدودیت هایی است که 
برای تحقیقات هسته ای در ایران در نظر گرفته 
ش��ده بود، در گام س��وم س��ازمان انرژی اتمی 
وظیف��ه دارد تا در زمینه تحقیق و توس��عه هر 
انچه  نیاز فنی کش��ور اس��ت بالفاصله اقدامات 
مقتضی را آغاز کند و تمام تعهداتی که در زمینه 
تحقیق و توس��عه در برجام مد نظر بوده را کنار 
گذاش��ته و گس��ترش در حوزه تحقیق و توسعه 
در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه 
که برای غنی س��ازی نیاز است را با سرعت عمل 

انجام دهد.
وی در ادامه گفت:  تعیین زمان بندی در زمینه 
تحقیق و توس��عه یکی از محورهای اصلی توافق 
هس��ته ای بوده اس��ت و حال با این گام اجرایی 
توسط کش��ور اثرات آن به زودی نمایان خواهد 
شد، غرب باید بداند که دو گام نخست ایران در 
جهت کاهش تعهدات اتم��ی به صورت مجزا تا 
حدودی محتاطانه تلقی می شد و به همین دلیل 

نه در گ��زارش فصلی آژانس بین المللی پیرامون 
ادامه پایبندی ای��ران به تعهدات برجام انعکاس 
ویژه ای داش��ت و نه مکانیسم به اصطالح ماشه 
را ب��رای گزارش پرونده تخل��ف از ماهیت توافق 

هسته ای به شورای امنیت فعال کرد.
ب��ه باورضیایی نیری؛ گام س��وم کاهش تعهدات 
این امکان را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های 
موجود گامی بسیار مهم و قابل توجه تلقی شود 
عمل مهمی ک��ه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی را وادار نمود تا با تغییر برنامه 
س��فر خود به هند به دیداری پیش بینی نش��ده 
از لندن و مذاک��ره با وزیر دفاع ایاالت متحده و 
نخس��ت وزیر بریتانیا روی آورد، گام سوم ضمن 
هش��دار جدی و مستقیم به کشورهای منطقه و 
اروپا می تواند اقدامی با اهمیت و حس��اس تلقی 

شود و بد عهدان غرب را سر عقل بیاورد.
وی با اش��اره به اینکه بس��یاری از کش��ورهای 
اروپایی نس��بت به کاهش گام ب��ه گام تعهدات 
از سوی ایران ابراز نگرانی کرده اند، تصریح کرد: 
اما ی��ک لحظه به این توج��ه نمی کنند که این 

اب��راز نگرانی ه��ا دردی را 
دوا نمی کن��د و آن دوران، 
سالهاست سپری شده که 
با وع��ده و وعی��د بتوانند 
سیاست های خود را جامه 
عم��ل بپوش��انند، چرا که 
اکن��ون زمان اجراس��ت و 
 ۱۳ چهارش��نبه  غ��روب 
شهریور ماه که ایران خبر 
از آغاز گام س��وم کاهش 
ایران  برجام��ی  تعه��دات 
بس��یاری  می توان��د  داد 
ه��ر  در  را  مع��ادالت  از 
زمین��ه در منطقه و یا فرا 
منطقه ای برهم  زند و دود 
بدون ش��ک  اقدامات  این 
بر چش��م بدعهدان نیز خواه��د رفت. وی افزود: 
وزارت امور خارجه فرانس��ه با انتش��ار بیانیه ای 
نسبت به آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
ای��ران اع��الم موضع ک��رده اس��ت و در کالمی 
مضحک از مس��ئوالن ایران خواس��ته تا به همه 
تعهدات خود در توافق هس��ته ای پایبند بمانند 
اما چرا باید ایران به این توافق پایبند باش��د در 
صورتی که منافع ما تامین نشد سوالی است که 

شاید خود آنها نیز بیم از پاسخ به آن را دارند.
ضیای��ی نی��ری اظهارداش��ت: آنها ج��ای اقدام 
عملی به تعه��دات خود هرگونه کاهش تعهدات 
و الزام های پیش بینی ش��ده در برجام از سوی 
ای��ران را عملی تاثیر گذار و منفی در تالش های 
فرانس��ه در عرصه میانجیگ��ری و کاهش تنش 
دانسته است و گویا پلیس بد سنگ اندازی های 
خ��ود را در زم��ان مذاکرات فرام��وش کرده که 
ام��روز ب��ا تغییر چهره س��عی در موجه نش��ان 
دادن خود دارد، این نخس��تین باری نیست که 
پاریس و دیگر کشورهای اروپایی شرکت کننده 
در توافق هس��ته ای ب��ا ایران از مقامات کش��ور 

خواس��ته اند تا به تعهدات خود عمل کند و انها 
ه��م صرفا حرف بزنند و بیانی��ه صادر کنند و با 
اتالف وقت صحنه سیاسی را به تئاتر خیمه شب 

بازی تبدیل کنند. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: 
ح��ال زمان آن رس��یده غ��رب نق��اب از چهره 
بردارد و موضع خود را شفاف روشن کند؛  البته 
فرام��وش نکنیم ک��ه نه اجرای برج��ام می تواند 
اختالفات ایران با ش��یطان ب��زرگ اما منزوی را 
مرتف��ع کند و ن��ه می تواند به نقش��ه اصلی آنها 
که نزدیکی به ش��رق از طری��ق مرزهای ایران و 
موقعیت جغرافیایی کش��ور اس��ت را جامه عمل 
بپوش��اند، ایران و متحدانش به خوبی توانستند 
تمام��ی فتنه های داخلی و خارج��ی و از جمله 
ترس��یم خاورمیان��ه جدید در توهم��ات تاریک  
غربی صهیونیستی را در نطفه خفه کنند و زین 
پس هم با توجه و اتکا به توان داخلی و سیاست 
منطقی مسئوالن نظام قادر خواهند بود آنچه را 

که به صالح کشور است اجرایی کنند.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا چه ترامپ به ظاهرا 
دیوان��ه و چ��ه اوبامای به ظاهر خوش س��خن و 
منعطف را بر کرس��ی ریاس��ت جمهوری داشته 
باش��د تفاوتی در سیاس��ت های خ��ود در مقابل 
کشورها ندارد و اتاق فکر صهیونیستی آنها صرفا 
به دنبال اعمال فشار بر جهانیان است اما، دوران 
افول این دولت هالیوودی سالهاس��ت فرارسیده 
واروپا نیز بداند که پش��ت دولت مورد اعتمادی 
مخفی نش��ده اس��ت و جنگ ه��ای اقتصادی و 
اقدامات انجام شده در این سالها همگی نشان از 
بردگی اروپا برای آمریکا دارد، قانون پلیس اتباع 
امریکای��ی در آلمان و حضور پلی��س امریکایی 
در منازعات در کش��ور آلم��ان نمونه کوچکی از 
این  بردگی اس��ت، در اخر هم اش��اره کنم برجام 
به پایان خود رس��یده و نکته تلخ اینجاس��ت که 
اروپا فرصت های زیادی را از دست داد و افسوس 

فایده ای نخواهد داشت.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه 
تحریم های آمریکا دسترسی ایران به دارو را دشوار ساخته است


