
اگرچه با حمله اول س�پتامبر )10 شهریور( 
ح�زب اهلل لبن�ان ب�ه ش�مال اس�رائیل تا 
ح�دودی حرکات میدانی چن�د هفته اخیر 
بنیامین نتانیاه�و در حمله به مواضع ایران 
و نیروه�ای همس�و در ع�راق، س�وریه و 
لبنان ناکام بماند، اما به موازات آن ش�اهد 
افزایش جدی تحرکات دیپلماتیک بنیامین 
نتانیاهو به خصوص با کش�ورهای باقیمانده 
در برجام و نی�ز مواضعی در خصوص اتهام 
پراکن�ی در رابطه با فعالیت های هس�ته ای 
جمه�وری اس�امی ایران هس�تیم. از نگاه 
شما آیا نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی 
در س�رزمین های اش�غالی دلیل اصلی این 
را تش�کیل  نتانیاه�و  بنیامی�ن  تح�رکات 
می ده�د و یا باید ای�ن تکاپوها را در دالیل 

دیگر جستجو کرد؟
از  پارلمان��ی یک��ی  انتخاب��ات  قطع��ا مس��ئله 
پارامتره��ای مه��م در پررنگ ش��دن تحرکات 
دیپلماتیک، میدانی و نظامی - امنیتی اسرائیل 
علیه ایران و نیروهای همس��و در منطقه اس��ت. 
چ��ون به هرحال ای��ن انتخابات ب��رای بنیامین 
نتانیاهو بس��یار اهمیت دارد. چرا که از یک سو 
در تالش اس��ت تا رکورد طوالن��ی ترین دوران 
نخس��ت وزی��ری را از آن خود کن��د و از طرف 
دیگ��ر هم باید گفت که در صورت عدم پیروزی 
و شکس��ت نتانیاه��و احتماالً دس��تگاه قضایی 
صهیونیس��ت ها پرونده فساد مالی و اداری وی و 
خانواده اش را به طور جدی در دس��تور کار قرار 
خواهد داد و زمینه زندانی شدنش شکل خواهد 
گرفت. پس نخس��ت وزیر اس��رائیل از هر طریق 
ممکن به دنبال آن است که زمینه پیروزی خود 

را در انتخابات پیشرو شکل دهد.
البته در کن��ار آن برخی تح��رکات دیپلماتیک 
میانجی گرایانه کش��ورهای اروپایی با محوریت 
فرانس��ه در خص��وص کاهش تخاص��م آمریکا و 
ایران هم سبب شده است که نگرانی های جدی 
در اس��رائیل پدید آید. چون به هر حال کاهش 
تخاصم در مناس��بات تهران و واشنگتن به سود 
تل آویو نیس��ت. ل��ذا برخی اقدام��ات میدانی و 
همچنین تح��رکات دیپلماتیک ب��رای تخریب 
این تالش های کاخ الیزه در دس��تور کار نتانیاهو 
قرار گرفته اس��ت. در این راس��تا حمله اسرائیل 
به مواضع ای��ران و محور مقاومت در منطقه نیز 
به این س��بب بوده اس��ت که واکنشی از جانب 
این نیروها ضد اسرائیل شکل می گیرد تا زمینه 
تنش و پررنگ تر ش��دن حساس��یت در منطقه 
ش��کل گی��رد و به ای��ن ترتیب ت��الش ها  برای 
کاهش تخاصم با ایران با شکس��ت روبه رو شود. 
از ط��رف دیگر نباید تح��والت میدانی در غرب 
آسیا را هم فراموش کرد که مجموعه آنها سبب 
ش��ده است تا ش��رایط به سود اس��رائیل نباشد؛ 
ش��رایطی که از یمن تا عراق، س��وریه، لبنان و 

فلسطین در راستای منافع نتانیاهو قرار ندارد. 
اکن�ون با ع�زل و برکن�اری ج�ان بولتون 
از س�مت مش�اور امنیت ملی کاخ س�فید 

برنامه ه�ای بنیامین نتانیاهو ت�ا چه اندازه 
تحت الشعاع  این امر قرار خواهد گرفت؟

ب��ه هر حال جان بولت��ون حمایت های خاص و 
وی��ژه ای را از بنیامی��ن نتانیاهو ب��رای پیگیری 
اهداف و منافعش به خصوص در حوزه تحرکات 
میدانی داش��ت. یعنی نتانیاهو امی��دوار بود در 
س��ایه اقدامات خود و حمله ب��ه محور مقاومت 
در منطقه بتواند زمینه را به واسطه یک تقسیم 
وظیفه با جان بولتون به س��متی بکش��اند که به 
تدریج کاخ س��فید و ترامپ به س��مت درگیری 
میدانی، ولو محدود با تهران کشیده شود. اکنون 
در س��ایه برکناری مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
این مس��ئله تا اندازه ای از دس��تور کار اسرائیل 

خارج شده است. 
از طرف دیگر یقیناً جان بولتون نسبت به دونالد 
ترامپ جن��گ طلب تر ب��ود. ل��ذا حمایت های 
گس��ترده ای از اقدامات نتانیاهو داش��ت، ولی با 
نب��ود او نتانیاهو اکنون با احتیاط بیش��تری در 
ح��وزه تح��رکات میدانی و نظامی ق��دم خواهد 
گذاش��ت. البته من معتقدم در یک سطح کالن 
و گسترده بودن یا نبودن جان بولتون نمی تواند 
تغییر چن��دان جدیدی در مناس��بات آمریکا و 
اس��رائیل ایجاد کند و باید منتظر ماند و دید که 
چه کسی جانشین او خواهد شد، در آن صورت 
میزان گستردگی وعمق روابط مورد واشنگتن و 
تل آویو بهت��ر ارزیابی قرار خواهد گرفت. ولی به 
هر حال حمایت های گسترده و بی دریغ بولتون 
از اقدام��ات نتانیاهو یک دلگرمی بس��یار جدی 

برای اسرائیل بود که اکنون نیست. 
ط�ی روزهای اخیر ش�اهد آن هس�تیم که 
ب�ه بنیامین نتانیاهو وع�ده انضمام و الحاق 

بخش�ی از مناط�ق یه�ودی نش�ین کرانه 
باختری رود اردن را به سرزمین های اشغالی 
مطرح ک�رده اس�ت. در این ش�رایط دلیل 

مطرح شدن این وعده انتخاباتی چیست؟
اکن��ون رقبای اصلی و مخالف��ان جدی بنیامین 
نتانیاه��و در انتخاب��ات پی��ش رو ب��ه نیروهای 
رادی��کال و تن��دروی مذهبی در س��رزمین های 
اش��غالی بازمی گردد. از این رو بنیامین نتانیاهو 
برای شکس��تن این ساختار مخالفان سعی کرده 
اس��ت روی نقاط حساس آن ها دس��ت بگذارد. 
چ��را که از ن��گاه طیف ه��ای مذهب��ی رادیکال 
منطقه بس��یار مهم به کران��ه باختری رود اردن 
بازمی گردد. بنابرای��ن نتانیاهو با این وعده خود 
س��عی کرده است بخشی از آرای این طیف را به 

سمت خود جذب کند. 
البته ب��ه نظر من این وع��ده انتخاباتی بنیامین 
نتانیاهو می تواند به سود ایران باشد به شرط آنکه 
جمهوری اسالمی ایران بتواند با یک هوشمندی 
سیاس��ی و دیپلماتیک از آن نهایت بهره برداری 
را بکند. ب��ه این ترتیب که چ��ون طی ماه های 
اخیر مس��ئله عادی س��ازی مناس��بات اعراب و 
اس��رائیل و نیز تبدیل کردن ایران به دش��من و 
تهدید درجه یک منطقه غرب آس��یا سبب شده 
بود ت��ا ته��ران از دایره برخی مناس��بات خارج 
ش��ود، اکنون تهران می تواند در سایه گفت وگو 
و همکاری با دیگر کش��ورهای عربی و اس��المی 
منطقه عماًل مناسبات اسرائیل و اعراب را تحت 
الش��عاع قرار داده و از آن س��و زمینه گس��ترش 
نف��وذ خود در میان جامعه عربی را افزایش داده 
به شرط آنکه ایران در سایه نگاه ایدئولوژیکش، 
خ��ود را نماینده جامعه اس��الم ب��رای مبارزه با 
اس��رائیل معرفی نکند و در ازایش همکاری های 
اس��المی و عربی برای رسیدن به هداف خود را 
مد نظر قرار دهد. یعنی باید ش��رایط به گونه ای 
فراهم ش��ود که عماًل کشورهای عربی و اسالمی 
مجب��ور به واکن��ش و اعالم موضع رس��می در 
خصوص اقدامات اسرائیل شوند. پس نباید ایران 
س��عی کند خود را نماینده جامعه اسالمی بداند 
و به تبع آن کش��ورهای عربی و اسالمی خود را 

پشت ایران مخفی کنند.
با این تفاس�یر آیا وعده انتخاباتی نتانیاهو 
بع�د از پی�روزی احتمال�ی وی عملیات�ی 
خواهد ش�د و یا در حد همین ش�عار باقی 

خواهد ماند؟
استراتژی و راهبرد اسرائیل پیگیری یک برنامه 
گام به گام در اش��غال سرزمین های فلسطینی 
اس��ت. اما نکته مهم اینجا اس��ت که با روی کار 
آمدن یک فرصت طالیی برای تس��هیل در روند 
اشغال سرزمین های فلسطینی برای اسرائیل به 
وجود آمده اس��ت. از آن ط��رف چون مقامات و 
س��ران صهیونیستی ریس��ک پیروزی مجدد در 
انتخابات س��ال ۲۰۲۰ نمی پذیرند، س��عی می 
کنند در یک س��ال و نیم باقی مانده از حکومت 
کاخ  از حمایت ه��ای  را  اس��تفاده  نهای��ت  وی 
س��فید ببرند و روند گام به گام اشغال سرزمین 

فلسطین را تسریع بخشند. یعنی بعد از رسمیت 
بخش��یدن حاکمیت اس��رائیل بر بیت المقدس 
و نیز قبول قیمومیت صهیونیس��ت ها بر جوالن 
اش��غالی اکنون نگاه جدی به بخش��ی از مناطق 
کرانه باختری دوخته ش��ده است. چون مناطق 
شرقی کرانه باختری اگر در اختیار اسرائیل قرار 
دهد گیرد زمینه گسترش نفوذ صهیونیست ها تا 
مرز مشترک با اردن ش��کل خواهد گرفت و در 
این صورت فلس��طینیان این منطقه در محاصره 

کامل قرار خواهند گرفت. 
بنابراین احتماالً بعد از پیروزی بنیامین نتانیاهو 
و حتی دیگر گزینه ها مس��ئله الحاق بخش��ی از 
کران��ه باختری به س��رزمین های اش��غالی عماًل 
در دس��تور کار دولت آتی صهیونیستی باشد. از 
این رو ب��از تاکید دارم که ایران باید با همکاری 
کش��ورهای عربی و اسالمی و ایجاد حساسیت و 
تهدید در آنها )کش��ورهای عربی واسالمی( هم 
هزین��ه حمایت آمریکا از این اقدامات اس��رائیل 
افزای��ش دهد وه��م هزینه عملیات��ی کردن آن 
توس��ط تل اویو شکل گیرد تا عماًل صهیونیست 

ها از این کار منصرف شوند.
با ای�ن اوص�اف آیا ای�ن وع�ده انتخاباتی 
نتانیاه�و تکه ای از پازل معمای معامله قرن 

به شمار می رود؟
نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد این 
است که میان نگاه کس��انی چون جارد کوشنر و 
دونالد ترام��پ در خصوص معامله قرن با مقامات 
اسرائیلی به ویژه طیف رادیکال دینی آنها تفاوت 
معن��اداری وجود دارد. به این معنا که کوش��نر و 
ترام��پ ب��ه دنب��ال ایجاد ی��ک ثبات نس��بی در 
سرزمین های اشغالی با عملیاتی کردن طرح صلح 
اعراب و اس��رائیل هس��تند، در صورتی که طیف 
های رادیکال دینی صهیونیستی اساسا هیچ گونه 
اعتبار و ارزش��ی برای صلح با اعراب، به خصوص 
عرب فلسطینی قائل نیستند. لذا این مسئله الحاق 
بخش��ی از کرانه باختری به سرزمین های اشغالی 
در واق��ع ب��ه واس��طه اهمیت راهب��ردی دینی و 
ایدئولوژیک آن برای طیف سیاسی دینی اسرائیل 
اس��ت که اکنون مورد توج��ه نتانیاهو قرار گرفته 

است، نه عملیاتی کردن بخشی از معامله قرن.

در کن�ار ای�ن تح�والت برخ�ی مواض�ع و 
اتهامات واهی و بی اساس بنیامین نتانیاهو 
در خصوص فعالیت های هسته ای ایران نیز 
نش�ان از وجود تاش هایی برای سیاس�ی 
ک�ردن پرونده هس�ته ای ای�ران در آژانس 
بی�ن المللی انرژی اتمی اس�ت. به خصوص 
آنک�ه گام های ای�ران در کاه�ش تعهدات 
برجام�ی اکن�ون یک�ی از محورهای تاش 
غرب برای جریان س�ازی علیه مناس�بات 
س�ازنده ایران و آژانس بی�ن المللی انرژی 
اتمی مورد استفاده قرار گرفته است. با این 
تفاس�یر تا چه اندازه مسئله سیاسی کردن 
پرونده هس�ته ای ایران می تواند در دستور 

کار اسرائیل قرار گیرد؟
 ببینید همانگونه که قبال اشاره کردم که بنیامین 
نتانیاهو به واسطه نگرانی از موفقیت تالش های 
فرانس��ه در کاهش تنش ایران و آمریکا س��عی 
می کن��د این تکاپو و تح��رکات دیپلماتیک کاخ 
الیزه را تحت الش��عاع قرار ده��د. از طرف دیگر 
تل آویو به دنبال ایجاد شکاف میان آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و شورای حکام با ایران است 
تا بتواند در سایه سیاسی کردن پرونده هسته ای 
ایران نهایتاً این پرونده به شورای امنیت سازمان 
ملل رفت��ه و زمینه اجماع جهان��ی علیه تهران 
ش��کل می گیرد. اما به باور م��ن اکنون اقدامات 
ما در کاهش تعهدات برجامی به قدری ش��فاف 

است که مانع از این حرکات می شود.
مضاف ب��ر اینکه ما باید در یک روند کاماًل دقیق 
و برنامه ریزی ش��ده پ��ا در عرصه عمل بگذاریم. 
صبر ما در یک سال گذشته در برابر بدعهدی های 
اروپا و خروج ترامپ از برجام سبب شد تا منطق 
ایران برای جامعه جهانی قابل درک باشد و زمینه 
پذیرش گام های ایران در کاهش تعهدات برجامی 
به وجود آید. لذا نباید تحت هیچ شرایطی پرونده 
برجام را ببندیم. یعنی به هر طریق ممکن ولو آن 
منافع اقتصادی و تجاری برجام برای ایران شکل 
نگی��رد، باید آن را حفظ کنی��م. چون در صورت 
نبود برجام، اس��رائیل و آمریکا به سادگی پرونده 
هس��ته ای ایران را به زمینه ای برای اجماع علیه 

تهران بدل خواهند کرد.
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موضع گیری کانبرا درباره خبر بازداشت 
سه استرالیایی در ایران

وزی��ر خارجه اس��ترالیا بعد از انتش��ار برخی خبرها در 
رس��انه های غربی مبنی بر »بازداش��ت س��ه ش��هروند 
استرالیایی در ایران«، در این باره اظهارنظر کرده است.
ماری��س پاین گف��ت در این رابطه دفعات بس��یاری با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده 

و آخرین مورد آن هم همین هفته گذشته بوده است.
وزیر خارجه اس��ترالیا گفت: دولت )استرالیا( در حال 
تالش بوده اس��ت که از رفتار منصفانه، انسان دوستانه 
و مطابق با هنجارهای بین المللی با )این س��ه شهروند 

استرالیایی( اطمینان حاصل شود.
این مقام اس��ترالیایی افزود: ما هیچ دلیلی نداریم که 
اعتقاد داش��ته باش��یم که این بازداش��ت ها به نگرانی 
بین المللی در رابطه با برنامه هس��ته ای ایران، اجرای 
تحریم های آمریکا یا )ائتالف به رهبری واش��نگتن در 
خلیج ف��ارس( برای تامین امنیت کش��تیرانی مرتبط 

باشند.  مهر 

ایران؛ محور دیدار ولیعهد بحرین و ترامپ
ولیعه��د بحرین و رئیس جمه��وری آمریکا در دیدار با 
یکدیگر درباره ایران و امنیت دریایی گفت وگو خواهند 

کرد.
کاخ سفید اعالم کرد، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا روز دوش��نبه از »س��لمان بن حمد آل خلیفه« 
ولیعهد بحرین استقبال خواهد کرد. خبرگزاری رسمی 
بحرین) بنا( نیز خبر سفر ولیعهد این کشور به آمریکا 
ب��رای دیدار با ترامپ را تایید کرده اس��ت. قرار اس��ت 
ترام��پ و ولیعه��د بحرین درباره »امنی��ت دریانوردی 
در آب ه��ای خلیج ف��ارس، رویارویی با تهدی��د ایران، 
تالش های موجود برای تقویت صلح در منطقه و مبارزه 

با تروریسم« گفت وگو و تبادل نظر کنند.  ایسنا 

اخبار

 تصور کاخ سفید از تسلیم ایران
در برابر خواسته هایش اشتباه بود

اندیشکده آمریکایی استراتفور در گزارشی اذعان کرده که 
تصور کاخ سفید از تسلیم ایران در برابر خواسته هایش با 

سیاست فشار حداکثری اشتباه بوده است.
در ای��ن گزارش که البته آن نی��ز از ادبیات ضدایرانی 
بهره برده و مش��تمل بر اتهام زنی به تهران است، آمده 
اس��ت: تهران، در حال��ی که زخم خورده ام��ا در برابر 
اقدامات آمریکا س��ر تعظیم فرود نیاورده، تحریم های 
واشنگتن را تاب آورده و به رئیس جمهور دونالد ترامپ 
نش��ان داده که قصد ندارد قبل از تس��هیل تحریم ها، 

خواسته های ایاالت متحده را برآورده کند.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: کاخ سفید 
به اشتباه تصور می کرد که تحت فشار قرار دادن ایران 
با سیاست فشار حداکثری می تواند تهران را مجبور به 
تس��لیم در برابر خواس��ته های آمریکا برای رسیدن به 
توافقی جامع تر و س��خت گیرانه تر برای محدودسازی 

جاه طلبی های هسته ای و منطقه ای این کشور کند.
استراتفور در این گزارش که خالصه کوتاهی از بخشی 
از نوش��تار آن را می خوانید، س��پس با اشاره به برخی 
مش��کالت اقتصادی ایران در اثر تحریم های واشنگتن 
نوش��ته، با این ح��ال، دولت ایران زیر این فش��ارهای 
اقتصادی ُخرد نشد. در ماه های گذشته، بانک مرکزی 

ایران توانسته ارزش پول ملی را تثبیت کند.
اندیش��کده آمریکایی در ادامه با اشاره به برخی وقایع 
اخیر در خلیج فارس و ماجرای توقیف کشتی آدریان 
دریا و همچنین کش��تی انگلیس��ی اس��تینا ایمپرو و 
ضمن ارائ��ه توضیحاتی از منظر خود، اذعان کرده که 
تهران هم زمان با مهار بحران اقتصادی خود توانس��ته 

است ترامپ را درمانده کند.
اس��تراتفور در ادام��ه به گام ه��ای ای��ران در کاهش 
تعهدات هسته ای خود ذیل برجام پرداخته و بعد، پنج 
دس��تاورد ایران را از اقدامات سه ماه اخیر چنین بیان 
داشته اس��ت: اول، ایران نش��ان داد که قادر است به 

شکل معتبر تنگه هرمز را تهدید نظامی کند؛
دوم، بی میلی ترامپ را به درگیر شدن در جنگی دیگر 
در خاورمیان��ه برمال کرد؛ س��وم، تهدیدهای ایران در 
یکی از شلوغ ترین منطق کشتی رانی در جهان، فرانسه 
را بر آن داش��ت که به دنبال راه حل دیپلماتیک باشد 
و حت��ی محمدجواد ظریف، وزیر خارج��ه ایران را به 
نشس��ت گروه 7 دعوت کند؛ چهارم، بیمناکی حامیان 
منطقه ای ترامپ را که در صورت وقوع جنگ چیزهای 

زیادی برای از دست دادن دارند، نمایان ساخت. 
پنج��م، چالش ایاالت متحده ب��رای ایجاد یک ائتالف 
بین الملل��ی در خلی��ج ف��ارس، هزینه ه��ای اقدامات 
یک جانبه آمریکا در قبال ایران را نش��ان داد تا جایی 
که تنها س��ه کشور استرالیا، بحرین و انگلستان به آن 

پیوستند و حتی ژاپن حاضر به پیوستن به آن نشد.
اندیش��کده آمریکایی همچنین »اس��تیون منوشین«، 
وزی��ر خزان��ه داری آمری��کا را یک��ی از میانه روه��ای 
کاخ س��فید خوان��ده و گفت��ه ک��ه او می خواهد نقش 
برجس��ته تری در سیاس��ت آمریکا در قبال ایران پس 

از خروج بولتون داشته باشد.  فارس

از نگاه دیگران

اروپا تصمیم گرفته برجام را حفظ کند
صدراعظ��م آلمان در پارلمان این کش��ور گفت که اروپ��ا تصمیم گرفته برجام را 

حفظ کند.
آن��گال مرکل، که در مجلس س��فلی آلمان صحبت می کرد گف��ت اروپا تصمیم 
گرفت��ه برجام را حفظ کند و به تالش ها برای یافتن راه حل ها جهت کاس��تن از 

تنش ها ادام��ه خواهد داد.  صدراعظم آلمان گفت: گام به گام به تالش های خود 
جهت یافتن راه حل هایی که از تشدید تنش ها در آن منطقه حساس دنیا جلوگیری 

می کند ادامه خواهیم داد. این وظیفه ما است.
واش��نگتن بعد از خروج از برجام در راس��تای سیاستی موس��وم به »فشار حداکثری« به 
اقداماتی تحریک آمیز مانند قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
اصطالحاً تروریستی، اعزم یک ناوگروه، چند بمب افکن بی -۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به 
منطقه رو آورده است.گفتنی است؛اروپا تاک نون به هیچ کدام از تعهدات برجامی  خود در 

قبال جمهوری اسالمی ایران عمل نکرده است.  باشگاه خبرنگاران

فشار حداکثری علیه ایران ادامه می یابد
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که فش��ار حداکثری واشنگتن علیه ایران 
همچن��ان ادامه خواهد یافت اما رئیس جمه��ور آمریکا نیز آماده دیدار با رئیس 

جمهور ایران است.
م��ورگان اورتاگوس درباره برخی گمانه زنی ه��ا درباره میانجی گری کویت گفت 

هیچ اطالعی درباره میانجی گری کویت درباره موضوع ایران نداریم اما از هرگونه 
تالش دیپلماتیک استقبال می کنیم.

اس��تیون منوش��ین وزیر خزانه داری آمریکا نیز در مصاحبه با بی. بی. س��ی گفت: مایک 
پامپئ��و وزیر خارجه، من و س��ایر اعضای تیم امنیت ملی در حال اعمال راهبرد فش��ار 
حداکثری در قبال ایران هستیم. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین درباره احتمال دیدار 
روحانی و ترامپ در سازمان ملل گفت: تا این لحظه برنامه ای برای دیدار رئیس جمهور 
با او )روحانی( وجود ندارد، اگر چه رئیس جمهور گفته است برای دیدار بدون پیش شرط 

آمادگی دارد.  فارس

واکنش ایران به اتهامات تکراری کمیته عربی در قاهره 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ضمن رد اتهامات تکراری و مردود مطرح شده 
در بیانیه کمیته عربی در قاهره، تالش بی ثمر برخی کش��ورهای عربی در طرح 

ادعاهای بی اساس را اصرار بر استمرار اشتباهات سیاسی گذشته خواند.
سید عباس موسوی افزود: جمهوری اسالمی ایران تکرار اتهامات بی اساس علیه 

حاکمیت ابدی بر جزایر سه گانه خود در خلیج فارس و فرافکنی برخی کشورهای 
عرب ناکام  در سیاس��ت منطقه ای را دلیل ناتوانی آن ها در درک واقعیت های منطقه 

و جهان می داند.
موس��وی همچنین از اینکه برخی به جای تکیه بر قدرت کشورهای حوزه خلیج فارس، 

ادعاهای واگرایانه، بی پایه و غیر مستند در خصوص امنیت کشتیرانی ابراز تاسف کرد.
وی اصرار بر اش��تباهات بی حاصل گذشته  را در شرایطی که منطقه نیازمند عقالنیت و 
واقع بینی اس��ت حرکت در مس��یری غلط دانست که نتیجه ای جز افزایش مشکالت در 

منطقه به دنبال نخواهد داشت.  ایسنا 

ب��ا نزدیک ت��ر ش��دن ب��ه انتخابات 
پارلمانی در س��رزمین های اش��غالی 
ش��هریور(   26( س��پتامبر   17 در 
دور تح��رکات بنیامی��ن نتانیاهو ضد 
جمه��وری اس��امی ای��ران در ح��ال 
افزایش اس��ت. اما به واقع آیا فقط 
نزدیک ش��دن به انتخابات پارلمانی 
دلی��ل  اش��غالی  س��رزمین های  در 
اصلی این تحرکات بنیامین نتانیاهو 
را تش��کیل می ده��د و ی��ا باید این 
تکاپوه��ا را در دالیل دیگر جس��تجو 
کرد؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی 
این مسئله، گفت و گویی را با قاسم 
مح��ب علی، س��فیر اس��بق ایران در 
مال��زی و یونان، رئیس س��ابق اداره 
کل خاومیان��ه وزارت ام��ور خارجه و 
کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان 
عرب ترتیب داده است که در ادامه 

از نظر خواهید گذراند:

نمای نزدیک

نماین��ده ایران در دفتر س��ازمان مل��ل در وین تحریم های 
قهری یکجانبه را مانع اصلی تحقق مبارزه جامع و یکپارچه 

بین المللی با قاچاق انسان برشمرد.
در نشس��ت گروه کاری کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان 
یافته سازمان ملل که از 9 تا 13 سپتامبر ۲۰19 )19- ۲3 
ش��هریور( در وین برگزار شد، نماینده کش��ورمان با قرائت 
بیانی��ه ای، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع بین 
المللی با در نظر داش��تن ریش��ه های اصلی و زمینه س��از 
قاچاق انس��ان، اقدامات قهری یکجانبه را یکی از مهمترین 
موان��ع پی��ش روی همکاری های بین الملل��ی در مبارزه با 

جرایم سازمان یافته فراملی خواند.
در این بیانیه با اش��اره به اینکه قاچاق و بهره کش��ی انسان 
کم��اکان یک واقعیت تلخ برای بس��یاری از زنان و کودکان 
در سراس��ر جهان اس��ت، این پدیده را یک��ی از بزرگترین 
نقض های حقوق بش��ر و کرامت انس��ان خواند که کماکان 
بس��یاری از کش��ورها از آن رنج می برند و هیچ کشوری از 

این جرم در امان نیست.
نماینده کشورمان با اشاره به اینکه تجاوز و دخالت خارجی، 
اشغال، جنگ، تروریسم، بی ثباتی سیاسی، پاکسازی نژادی، 
نس��ل کش��ی و اقدامات قه��ری یکجانبه از جمل��ه عواملی 
هس��تند که در نهایت س��بب آوارگی و قربانی ش��دن افراد 
در پدیده قاچاق انسان و بردگی می شوند، افزود: رسیدگی 
به این چالش در وهله اول وظیفه سازمان های بین المللی 
از جمل��ه دفتر مقابله ب��ا مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل 

بوده و این س��ازمان ها نباید فقط بر روی نش��انه های این 
پدی��ده ها تمرکز کنن��د. این بیانیه ضمن تاکی��د بر اینکه 
مبارزه موثر با چنین پدیده هایی می تواند از طریق رویکرد 
جام��ع و منس��جم از جمله از طریق گفت وگ��و و همکاری 
در همه س��طوح به دس��ت آید، م��ی افزاید: رس��یدگی به 
ریشه ها، پیشگیری، محافظت از قربانیان، تعقیب و مجازات 
قاچاقچیان و مش��ارکت در همه س��طوح جهانی، بایس��تی 

ستون هر رویکرد جامع در مبارزه با قاچاق افراد باشد.
همچنی��ن، با اش��اره به نی��از فوری برای ارتق��ای همکاری 
ه��ای بین المللی از طریق ارائ��ه کمک های فنی و ظرفیت 
س��ازی برای مبارزه با قاچاق انس��ان، تاکید شده است که 
ارائ��ه آم��وزش و آگاهی افزایی ب��ه ویژه ب��رای افرادی که 
احتمال ارتباط و اس��تفاده از سرویس های ارائه شده توسط 

قاچاقچیان را دارند، ضروری می باشد.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن بیانیه، ب��ه تعهد کش��ورمان در 
پیش��گیری و مبارزه با تمامی اشکال قاچاق پرداخته شده و 
می افزای��د: ایران در س��ال های اخیر گام ه��ای بزرگی را در 
همه س��طوح ملی، منطقه ای و جهان��ی در مبارزه با قاچاق 
انسان برداشته است. نمایندگی کشورمان در پایان با اشاره به 
تالش های صورت گرفته در مبارزه با قاچاق انسان، می افزاید: 
جمهوری اسالمی معتقد اس��ت که اقدامات قهری یکجانبه 
برخالف حقوق و اصول بین الملل و نیز تعداد بی شماری از 
قطعنامه های سازمان ملل، کماکان مانع اختصاص منابع برای 

پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان شده است.   مهر

غریب آبادی:
 تحریم های قهری مانع مبارزه با جرایم سازمان یافته است

یک نش��ریه آمریکایی ادع��ا کرده که ط��رح رئیس جمهور 
فرانس��ه مبنی بر راه اندازی خط اعتباری 1۵ میلیارد دالری 
برای فروش نفت ایران، ش��امل تعهد ایران به گفت وگوهای 

منطقه ای در آینده می شود.
نش��ریه آمریکایی دیلی بیس��ت مدعی   اس��ت طرح امانوئل 
ماک��رون، رئیس جمه��ور فرانس��ه مبنی بر راه ان��دازی خط 
اعتباری 1۵ میلیارد دالری تضمین شده با نفت ایران، شامل 

تعهد ایران به گفت وگوهای منطقه ای در آینده است.
در ش��رایطی که پیش از این، برای��ان هوک رئیس کارگروه 
ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و از افراد نزدیک به وزیر 
خارجه آمریکا گفته بود که فرانسوی ها طرح ملموسی را به 
آمری��کا ارائه نکرده اند و معافیتی برای فروش نفت ایران در 
کار نیست، دیلی بیست به نقل از چهار منبع آگاه ادعا کرده 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور و مایک پامپئو، وزیر خارجه 
ایاالت متحده چن��دان با این طرح مخالف نبوده و در حال 

ارزیابی آن هستند.
دیلی بیس��ت در توصیف طرح ماکرون می نویس��د: در برابر 
پول )اعتبار 1۵ میلی��ارد دالری(، ایران باید به پایبندی به 
توافق هس��ته ای ب��ا قدرت های جهانی که در س��ال ۲۰1۵ 
منعقد ش��د )برجام( بازگردد. ته��ران همچنین باید با عدم 
تهدی��د امنیت خلیج فارس و عدم ممانعت از دریانوردی در 
ای��ن منطقه موافقت کند. در نهای��ت، تهران باید متعهد به 

گفت وگوهای منطقه ای خاورمیانه ای در آینده شود.
منظور منابع دیلی بیس��ت از بازگش��ت ایران به پایبندی به 

برجام، احتماال لغو گام هایی است که ایران یک سال پس از 
خروج واشنگتن از برجام برداشته است. ایران تاکنون در سه 
گام برخی تعهدات هس��ته ای خود را بر اساس بندهای ۲6 
و 36 برجام کاهش داده که آخرین آنها لغو محدودیت های 

تحقیق و توسعه در صنعت هسته ای بود.
تحقق طرح رئیس جمهور فرانسه در صورتی ممکن است که 
واشنگتن برای خط اعتباری مدنظر او »معافیت از تحریم« 
صادر کند. در اظهارات رس��می، تاکنون مقامات آمریکایی 

نسبت به صدور چنین معافیتی ابراز آمادگی نکرده اند.
دیلی بیست در ادامه ادعاهایش می نویسد: منابع متعددی به 
دیلی بیست گفته اند که مقامات خارجی پیش بینی می کنند 
ترامپ یا با همکاری با طرح ماکرون موافقت می کند یا اینکه 
برخ��ی تحریم ها علیه تهران را تس��هیل می کند. در همین 
حال، ترامپ دیدار با حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران را 
در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل مدنظر دارد. 
تکرار ادعای تمایل ترامپ به دیدار با رئیس جمهور ایران در 
ش��رایطی طی روزهای اخیر صورت گرفته که تهران تاکید 

دارد با چنین دیداری موافق نیست.
دیلی بیس��ت توضیح بیش��تری در خصوص آنچه لزوم تعهد 
ای��ران به گفت وگوهای منطقه ای ذی��ل طرح رئیس جمهور 
فرانس��ه خوانده، ارائه نکرده اس��ت. این نش��ریه همچنین 
می گوید س��خنگویان وزارت خارج��ه، وزارت خزانه داری و 
کاخ سفید در خصوص آنچه منابع آن گفته اند، اظهار نظری 

نکرده اند. تسنیم 

دیلی بیست:
طرح ماکرون برای تعهد ایران به گفت وگوهای منطقه ای

کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب:

وعده انتخاباتی نتانیاهو می تواند به سود ایران باشد

گو گفت و


