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سوریهازایرانباور373میخرد
یک رس��انه روس گزارش داد، سوریه به دلیل کارایی 
کم اس300 روس��یه، در نظر دارد که از ایران سامانه 

پدافندی »باور 373« را خریداری کند.
وبگاه »Avia.Pro« در گزارش خود نوشت: »با اینکه 
بیش از یک سال از تحویل اس300 به سوریه می گذرد 
اما این سامانه پدافند هوایی کارایی و راندمان پایینی 
از خود نش��ان داده است و به همین دلیل، سوریه در 

نظر دارد که سامانه باور 373 ایران را بخرد.
در این گزارش ادعا شده است که طی یک سالی که از 
تحویل اس 300 روسیه به سوریه گذشته است، هرگز 

از این سامانه  برای دفع حمالت استفاده نشده است.
تاکنون مقام های س��وریه و ای��ران اظهارنظری درباره 
ف��روش ب��اور 373 نکرده و خبر اینم وبگاه روس��ی را 

تایید یا تکذیب نکرده اند.  تسنیم 

ایرانتعهداتخوددربارهکشتیآدریان
دریارانقضنکردهاست

دولت محلی جبل ط��ارق ادعاها مبنی بر اینکه ایران 
با تحویل محموله نفت کش��تی آدریان  دریا به سوریه 

تعهدات خود را نقض کرده را رد کرد.
پیش��تر رسانه ها مدعی شده بودند ایران هنگام آزادی 
ابرنفتکش »آدری��ان  دریا« به دیوان عالی جبل طارق 
تعهد داده ۲ میلیون بش��که نفت خام این کش��تی را 

تحویل سوریه نخواهد داد.
آدری��ان دری��ا بع��د از آزادی از بازداش��ت در روز ۱۸ 
اوت به س��مت س��واحل س��وریه حرکت ک��رد. ایران 
گفته محموله نفت خام این کش��تی را به یک شرکت 

خصوصی فروخته است.
آمری��کا و انگلیس مدعی ش��ده اند اق��دام ایران ناقض 
تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا و همچنین تعهدات 
ایران به دولت محلی جبل طارق بوده است.  مهر 

دیدارباپوتیندستاوردی
براینتانیاهونداشت

یک رس��انه آمریکایی گ��زارش داده دی��دار بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی دستاورد 

چندانی برای او نداشته است. 
پایگاه خبری-تحلیلی المانیتور یادآوری کرده نتانیاهو 
روز ۱۲ س��پتامبر، درس��ت ۵ روز پی��ش از برگزاری 
انتخابات سراس��ری در فلسطین اشغالی برای دیدار با 

پوتین عازم روسیه شده است. 
این رسانه نوشته نتانیاهو ابتدا از این دیدار خواسته ای 
کاماًل متفاوت داش��ت. او خواس��تار برگ��زاری دیدار 
س��ه جانبه ای میان مش��اوران امنیت داخلی روس��یه، 
اسرائیل و آمریکا با حضور خودش، والدیمیر  پوتین و 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا بود. این خواسته 

او به دلیل امتناع پوتین از همکاری ناکام ماند. 
نتانیاهو قبل از س��فر به س��وچی گفت قص��د دارد با 
پوتین درباره اوضاع س��وریه صحب��ت کند و اقدامات 
ای��ران را برای پوتی��ن توضیح دهد. المانیتور نوش��ته 
اس��ت: آیا او توانس��ته دس��تاوردی از این سفر کسب 

کند؟ بسیار بعید است.  ایرنا 

اخبار

سومینگامهستهاینشاندهندهاراده
راسخوخودکفاییایراناست

صاحبنظر و تحلیلگر سیاسی در روسیه در یادداشتی 
اعالم کرده اس��ت: ایران مثل هر کش��ور دیگری حق 
انجام فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای را دارد. بویژه 
زمانی که دیگر طرفین توافق بصورت علنی و وقیحانه 
از اجرای تعهدات خود س��رباز می زنند. بس��ته س��وم 
کاه��ش محدودی��ت ه��ای هس��ته ای در چهارچوب 
برجام در وهله اول گویای اراده راسخ، قدرت داخلی و 

خودکفایی تهران است.
رجب صفراف در ادامه یادداشت خود، گام سوم ایران را 
نمایش آبروریزی کشورهای اروپایی ارزیابی کرد و نوشت: 
این اقدام، فقدان حاکمیت ملی در اروپا و وابستگی کامل 

آن به آمریکا را به صورت علنی نشان داد.
در ادام��ه یادداش��ت این صاحبنظر در روس��یه را می 
خوانید: اگر از هر شهروند اروپایی یا آمریکایی سئوال 
ش��ود که آیا کار مس��تحق دستمزد اس��ت؟ تک تک 
آنها در جواب خواهند گفت که این رس��م هر شخص 
درس��تکار و راس��تگویی اس��ت. این یک اصلی است 
ک��ه نیاز به اثبات ندارد. اما هر بار که موضوع ش��امل 
مسائل جهانی می شود صداقت و ارزش های اروپایی و 

آمریکایی بالفاصله کمرنگ می شود.
ایران در طول مدت یک س��ال تم��ام تعهدات برجام 
را رعای��ت کرد در حالی که بن��د ۲۶ این توافق اعالم 
می دارد که ایران حق دارد اعمال تحریم های مجدد و 
یا تحریم های جدید در ارتباط با برنامه هسته ای را "به 
عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات خود بصورت 
کام��ل و یا جزئ��ی" طلقی کند. گزارش ه��ای آژانس 
انرژی هس��ته ای نیز گویای آن اس��ت که ایران بطور 

کامل تعهدات خود را اجرا کرده است.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

ترامپدنبالشوتلویزیونیاستنهمذاکره
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: تهران مذاکره با واشنگتن را در قالب برجام 

ممکن می داند.
امیرعلی ابوالفتح، در مورد اقدام اخیر ترامپ مبنی بر اخراج مش��اور امنیت ملی 
آمریکا اظهار کرد: بولت��ون عالوه بر تفکرات ضد ایرانی، روابط خوبی با گروهک 

منافقین دارد و رفتن او برای ما خبر خوبی به حساب می آید.
او در خصوص این گمانه زنی که اخراج بولتون از می تواند نشان دهنده رویکرد مثبت 

کاخ س��فید برای مذاکره با کشورمان باش��د، خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که اخراج 
بولتون از سمت مشاور امنیت ملی، گام مثبتی در جهت توافق با تهران خواهد بود، زیرا 
تا زمانی که اقدام عملی از س��وی آمریکا در این زمینه انجام نشود، نمی توان روی حرف 
و تحلی��ل ها حس��اب کرد و تغییر در کابینه ترام��پ را حرکت  موثری در جهت کاهش 

تنش ها در روابط میان تهران و واشنگتن دانست.  باشگاه خبرنگاران

تعهدایراندربارهآدریاندریارابهاشتباهتفسیرکردند
 س��فیر ایران در انگلیس گف��ت:  زمانیکه مقامات انگلی��س و جبل الطارق بعد از 
تصمی��م به رفع توقیف نفتکش، به تعهد ایران اش��اره کردند، برخی از معاندین 
که نمی توانس��تند آزادی نفتکش در س��ایه اقتدار سیاسی و دیپلماتیک ایران را 
باور کنند، این تعهد را به دروغ، به س��پردن ضمانت های سنگین ایران نزد دولت 

انگلیس و زد و بند سیاسی تفسیر کردند.
حمی��دی بعید نژاد گفت: الزم میدانم این توضیح را اضافه کنم که اظهارات پیکاردو 

موید همان مواضع و توضیحات اعالم ش��ده از س��وی کش��ورمان اس��ت. وقتی مقامات 
انگلیس و جبل الطارق بعد از تصمیم به رفع توقیف نفتکش، به تعهد ایران اشاره کردند، 
برخی از معاندین که نمی توانس��تند آزادی نفتکش در سایه اقتدار سیاسی و دیپلماتیک 
ایران را باور کنند، این تعهد را به دروغ، به س��پردن ضمانت های سنگین ایران نزد دولت 

انگلیس و زد و بند سیاسی تفسیر کردند.  ایرنا 

دیدنمقتدیصدرکنارآیتاهللخامنهایخوشحالکنندهاست
یکی از فرماندهان الحشدالش��عبی با اش��اره به اینکه ع��راق درحال گفت وگو با 
روس��یه، ایران و چین برای خرید منظومه دفاع هوایی اس��ت گفت: ما به عنوان 
ی��ک طرف مقاوم��ت از دیدن مقتدی صدر در کنار آیت اهلل خامنه ای و س��ردار 

سلیمانی خوشحال می شویم.
احم��د االس��دی در رابطه با تنش میان تهران و واش��نگتن گف��ت: تنش ایرانی- 

آمریکایی یک تنش استراتژیک است و ممکن است شدت بیشتری پدا کند .
سخنگوی پیشین الحشد الشعبی عراق گفت: آمریکا و دنباله روهای آن الحشد الشعبی 
را جزئی از ایران می دانند اما این مساله برخالف واقعیت است. االسدی در رابطه با سفر 
مقتدی صدر به ایران گفت: تصویر سید مقتدی صدر در کنار آیت اهلل خامنه ای و مکانی 
که در آن نشس��ته بودند پیام های روش��نی به همراه داشت. روابط مقتدی صدر با ایران 

جدید نیست و او پیش از این در ایران اقامت داشت.  تسنیم 

بنیاد دفاع از دموکراس��ی نامی اس��ت که ب��ا خروج ترامپ 
از برجام و انجام آزمون و خطاهای بس��یار توس��ط او بیش 
از پی��ش به گوش می رس��د، بنی��ادی که عن��وان  حامی 
دموکراس��ی را به دوش می کش��د، ام��ا در حقیقت اهرمی 
ب��رای اعمال تحریم و افزایش فش��ارهای بیش��تر بر مردم 
ایران از سوی واشنگتن به شمار می رود. چندی پیش سید 
عباس موس��وی س��خنگوی وزارت خارجه خبر تحریم این 
بنی��اد و اف��راد مرتبط با آن را اعالم ک��رد، موضع گیری که 
ب��ه فعالیت های ضدایرانی مدی��ران و اعضا آن بازمی گردد، 
چراکه بنیان گذاران آن حدود دوازده س��ال است که تحت 
لوای حمایت از دموکراس��ی و اندیش��کده، در حقیقت اتاق 
فکری را برای  تبیین خط مش��ی سیاس��ی و سیاستگذاری 

ایاالت متحده علیه کشورمان به راه انداخته اند.
اندیش��کده بنیاد دفاع از دموکراسی در سال ۲00۱ میالدی 
)۱3۸0 شمس��ی( یعنی کمتر از دو ماه پس از حادثه یازده 
س��پتامبر سال ۲00۱ میالدی در جهت مطالعات و پژوهش 
در رابط��ه ب��ا امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی آمریکا در 
واش��نکتن راه اندازی شد و کاخ سفید همواره در تالش بود 
تا آن را به عنوان نهاد تحقیقاتی مستقل و غیرحزبی معرفی 
کند در حالی که  برخی از ناظران، این موسسه را یک تشکل 
با گرایش های راستگرایانه می دانند که دست به فعالیت هایی  

نظیر تبلیغات علیه کشورهای هدف آمریکا  می زند.
در س��ال های اخی��ر، بنیاد دف��اع از دموکراس��ی رهبری و 
خ��ط دادان به جریان ها ب��رای مخالفت با توافق ایران را بر 
عهده داش��ته و این اواخر هم درصدد ایجاد جنگ اقتصادی 
گسترده علیه تهران برآمده است. آنها قصد دارند فشارهایی 
را علیه کشور های اروپایی پیاده کنند تا طرف های اروپایی 
مذاکرات را وادار به پذیرش بخش��ی از سیاس��ت های دولت 
ترام��پ کنند. می ت��وان گفت، قصد این ب��ه اصطالح بنیاد 
هدف قرار دادن معیش��ت آحاد مردم ایران است تا از طریق 
فشار های اقتصادی زندگی را بر مردم سخت کنند و جامعه 

را به آشوب و اغتشاش بکشانند.

هدف گذاری این موسس��ه این اس��ت که آگاهانه و عامدانه 
از طریق اقداماتی مانند انتش��ار دروغ، تش��ویق، مش��ورت، 
البی گری و کارزار تبلیغاتی منفی در صدد طراحی، اجرایی 
شدن و تش��دید اثرات تروریس��م اقتصادی علیه کشورمان 
مشارکت داش��ته باشند و به شکلی جدی و فعال در جهت 
آس��یب وارد کردن ب��ه امنیت و منافع حیات��ی مردم ایران 

تالش کرده و می کنند.
یک��ی از  اقدامات ضد ایرانی خود و نمونه ای محس��وس  در 
راستای آس��یب زدن به مردم را می توان در ایجاد اختالل 
این بنیاد در واردات دارو به کش��ور دانس��ت. این بنیاد  در 
ادامه فعالیت های ضد ایرانی خود ش��رکت های سوئیس��ی 
را که  به کش��وررمان دارو وارد می کردند و با ش��رکت های 
ایرانی در این زمینه همکاری هایی را داشته اند تهدید   کرده 
است و آنها در نهایت از ادامه همکاری با ایران منصرف شده 
اند. فرس��تادن نماینده ای به بان��ک های اروپایی به منظور 
اخالل  در تعامالت بانکی  بین ایران و اروپا و مش��کالتی که 
دانش��جویان خارج از  کشور به دلیل همین عدم همکاری ها 
در پرداخت ش��هریه شان با آن مواجه هستند، البته وزارت 
خارجه تمهیداتی را در جهت رفع این مش��کل اتخاذ کرده 
است تا مشکل امور مالی ایرانیان خارج از کشور حل شود.

مارک دوبوویتز رئیس »بنیاد دفاع از دموکراسی« را می توان از 
معماران اصلی بسیاری از تحریم هایی دانست که تاکنون علیه 
ایران اعمال ش��ده اند و به گفته آنها کشورمان را با مشکالتی 
روبه رو کرده اس��ت. او در مورد تحریم ها مش��اوره زیادی به 
وزارت خزانه داری و کاخ س��فید ارائ��ه کرده چرا که  از نفوذ 
باالیی در  کاخ سفید برخوردار هستند و  با توجه به اینکه این 
بنیاد ازسوی رژیم صهیونیستی مورد حمایت مالی قرار دارد، 
قابل کتمان نیس��ت که نتانیاهو به طور رسمی از حامیان آن 
محسوب می شوند و قطعا چنین پشتیبانی هایی حوزه مالی را 
هم در بر می گیرد زیرا  بررسی های انجام شده در سال گذشته 
نشان داده است که اقدامات بنیاد دفاع از دموکراسی بیش از 

۹ میلیون دالر آب خورده است.  باشگاه خبرنگاران 

در دفاع از دموکراسی
نقابی که ترامپ برچهره تروریسم اقتصادی گذاشت

عضو هیات علمی گروه علوم سیاس��ی دانش��گاه فردوس��ی 
مش��هد گفت: پس از رفتن جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
رئیس جمهور آمریکا، ایران باید خیلی هوشمند باشد چون 
عرصه سیاست خارجی بس��تری تک متغیری نیست، ایران 
باید پیچی��ده بازی کند که البته تاکن��ون نیز چنین کرده 
ام��ا باید در حوزه داخلی مولفه ه��ای حکم رانی خوب را در 
دس��تورکار قرار دهد تا ش��هروندان از زندگی خود رضایت 

داشته باشند.
روح اهلل اسالمی در خصوص اخراج مشاور امنیت ملی رئیس 
جمهور امری��کا و نحوه چینش برنامه های ایران در س��طح 
بین المل��ل و در مواجهه با امریکا اظهار کرد: الزم اس��ت در 
سطح بیرون از مرزها نیز یک موازنه خوب در سطح منطقه 
و بین الملل پیاده ش��ود تا منافع ملی کش��ور حفظ شود. با 
پیاده س��ازی این سیس��تم توانایی دفاع از کش��ور به وجود 
خواهد آمد چون ما در موقعیت حساس��ی به سر می بریم و 
نقشه دشمنان تنها علیه نظام جمهوری اسالمی نیست بلکه 

تمامیت ارضی کشور ما را هدف قرار داده اند.
وی خاطرنشان کرد: مانند همه تحوالت پیشین در سیاست 
خارج��ه امریکا، اخراج آقای بولت��ون امری غیرمنتظره بود. 
در وضعیت کنونی چنین مس��اله ای خبری ناگهانی به شمار 
می آید. بولتون یکی از سیاس��تمداران قدیمی امریکاس��ت 
که در دوران بازنشس��تگی خود به س��ر می برد و کسی فکر 
نمی کرد دوباره به عرصه سیاس��ت بازگردد. او به عنوان یک 
نیروی تندرو و جنگ طلب شناخته می شد. او در دوران جرج 
بوش پسر، رئیس جمهور اسبق امریکا، به خدمت گرفته شد 

و نقش تعیین کننده ای در آغاز جنگ عراق داشت. 
عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: 
بولتون به تئوری جنگ پیش دستانه اعتقاد داشت و معتقد 
بود باید با کش��ورهایی که به زعم آنان محور شرارت بودند، 
برخورد کرد. او در دوره بوش پسر نماینده امریکا در سازمان 

ملل بود و به سیاست خارجی این کشور جهت می داد.
اس��المی با اش��اره به حض��ور بولتون در سیاس��ت خارجی 

آمریکا عنوان کرد: سیاس��ت خارجی آمریکا در دوره ترامپ 
چند ویژگی دارد. نخس��ت اینکه او شناخت صحیحی نسبت 
به سیاس��ت خارجه ندارد و حقوق بین الملل را به درس��تی 
نمی شناسد و با نخبگان علمی و سیاستمداران امریکایی نیز 
زاویه دارد. او اعتق��اد دارد می تواند فرمول های تجارت را در 
محیط سیاسی پیاده سازی کند. به همین دلیل سعی می کند 
برخالف قواعد ناگهانی تشویق و تنبیه کار خود را پیش برد. 
یعنی ابتدا امتیازاتی ارائه می کند و س��پس با تهدید، س��عی 

می کند قدرت تصمیم گیری را از طرف مقابل سلب کند.
عضو هیات علمی علوم سیاس��ی دانش��گاه فردوسی تصریح 
ک��رد: او همین فرم��ول را در مورد ایران و کره ش��مالی به 
کار گرفت. البته او در مورد کره ش��مالی با همین روش به 
دستاوردهایی رسید و به علت تغییر در وضعیت رهبری این 

کشور به دستاوردهایی دست یافت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ترام��پ در برخورد با ای��ران که از 
تاریخچ��ه تمدن��ی، قدرت منطق��ه ای و سیاس��ت خارجی 
مش��خص در ارتباط با س��ایر کش��ورها و برق��راری موازنه 
برخوردار اس��ت، دس��تاوردی نداش��ته و اتخاذ هر سیاست 
تش��ویقی و تنبیهی و اقدام��ات غیرقابل پیش بینی آن هیچ 
دستاوردی را برای وی به دنبال نداشته است. ترامپ بعد از 
میانجی گری های کش��ورهای ژاپن و فرانسه، بولتون را کنار 
گذاش��ت تا این پیام را به ایران بدهد که هیچ پیش شرطی 
برای مذاکره با ایران ندارد و دنبال تغییر رژیم نیست. او به 
ش��دت به برقراری رابطه با ایران برای انتخابات سال ۲0۲0 
نیاز دارد و می خواهد نش��ان دهد گره ای که در دوره اوباما، 
رئیس جمهور پیشین امریکا، ایجاد شده بود را باز کرده و در 
دوره بعد به دنبال به س��رانجام رساندن آن است. به همین 
جهت او در حال ارائه آخرین امتیازات در برابر ایران است.

اس��المی اضافه کرد: او با کنار گذاردن بولتون، آش��کارا این 
پی��ام را مخابره می کند که من عناصر تندرو را از سیاس��ت 
خوی��ش کنار گذاش��ته ام و حال زم��ان مذاک��ره در مورد 

موضوعات مختلف است. ایسنا 

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی:
ایران بعد از اخراج بولتون باید پیچیده بازی کند

کارش��ناس روس در زمینه انرژی یادآور شد که 
تحریم های آمریکا علیه روسیه و ایران، نتوانسته 
آسیب جدی به اقتصاد دو کشور وارد کند، بلکه 
امکانات مضاعفی را برای همکاری چین با مسکو 

و تهران بوجود آورده است.
"کنستانتین س��یمونوف" مدیر بنیاد امنیت ملی 
در زمینه انرژی در س��خنرانی خود در باش��گاه 
مباحث��ات بین الملل��ی وال��دای اع��الم کرد که 
تحریم های آمریکا علیه روسیه و ایران نتوانسته اند 
آسیب جدی به اقتصاد این دو کشور وارد کنند، 
ولی در عوض امکانات مضاعفی را برای همکاری 

مسکو و تهران با چین به وجود آورده اند.
وی گفت: ب��ه طور کلی تمامی تحریم های غربی 
که علیه روس��یه و ایران اعمال ش��ده، راه تازه ای 

را پیش روی چین باز کرده اس��ت تا پیشنهادات 
جدیدی ب��رای همکاری ب��ا به مس��کو و تهران 
بدهد. احتماالً غربی ها انتتظار چنین مس��ئله ای 
را نداش��تند، هرچن��د که چنی��ن اتفاقی خواهد 
افتاد. زمانی که ش��ما کشوری را تحریم می کنید 
که چین به همکاری با آن عالقه مند اس��ت، این 
به منزله آن اس��ت که در واق��ع مواضع پکن در 
مذاکرات تقویت کرده اید. به گفته این کارشناس، 
ب��ه طور تقریبی میزان س��رمایه گذاری چین در 
اقتصاد روس��یه طی ۵ سال گذشته افزایش یافته 

است و با توجه به کاهش جریان مالی در روسیه، 
مقامات پکن معتقدند که هر شروطی را می توانند 
به طرف روس��ی تحمیل کنند. وی افزود: در این 
شرایط چین دقیقاً مسئله تحریم ها را مطرح کرده 
و هیچ امتیازی را برای روسیه در نظر نمی گیرد و 
طرف مقابل نمی تواند از قبول پیشنهادات مطرح 

شده از طرف آنها خودداری کند.
سیمونوف یادآور ش��د که نمونه بارز این مسئله 
وضعی��ت کنونی پیرامون ایران اس��ت که امکان 
صادرات نفت این کش��ور ب��ه خاطر تحریم های 

آمریکا کاماًل محدود ش��ده و به رغم مش��کالت 
در ای��ن زمین��ه صنایع نفتی ای��ران همچنان با 
موفقیت به کار خود ادامه می دهد. وی توضیح 
داد: درس��ت اس��ت که ایران امکان��ات خود در 
تولید سریع نفت را از دست داده، ولی همچنان 
ساالنه حدود ۲۲0 الی ۲30 میلیون بشکه نفت 
تولی��د می کند. ب��ه همین دلیل ب��ه رغم اینکه 
ایران مدت هاس��ت که تح��ت تحریم های نفتی 
ق��رار دارد، نمی توان گفت ک��ه صنعت نفت این 

کشور از بین رفته است.  تسنیم 

گزارش
گروه دیپلماسی   از دیدگاه بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
سیاس��ی اینستکس و خطوط اعتباری دیگری که اروپایی ها از 
آن سخن می گویند یک فریب اس��ت؛ اروپا مانند آمریکا بوده 
و ام��کان انجام تعهداتی خارج از چارچوب تحریم های ظالمانه 
آمری��کا را ندارند و باید به اقتص��اد مقاومتی و فعال و تحکیم 
ارتباط سیاس��ی و اقتصادی با دیگر کشورهای جهان با تاکید 

به ذات انقالب اسالمی توجه داشت.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده که پاریس بدون موافقت 
واش��نگتن قادر نخواهد بود تا خط اعتباری ۱۵میلیارد دالری 
ب��ا ای��ران را فعال کند؛ این در حالی اس��ت ک��ه منابع خبری 
می گوین��د ک��ه وزیر اقتصاد فرانس��ه در س��فر اخی��ر خود به 
واش��نگتن نتوانس��ته مقامات آمریکایی را برای موافقت با این 
خط اعتباری همراه کند. از س��ویی دیگر س��خنگوی مسئول 
سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا و س��خنگویان دولت های 
انگلیس،  فرانس��ه و آلمان با صدور یک بیانیه مشترک از ایران 
خواستند که به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام بازگردد. در 
ابتدای این بیانیه مشترک آمده است: فرانسه، آلمان، انگلیس 
و نماینده عالی سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا نگرانی عمیق 
خ��ود از اع��الن فعالیت های جدی��د ایران را که ب��ا تعهداتش 
ذیل برجام در تضاد اس��ت، اعالم می دارند. آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی تأیید کرده اس��ت که ایران در روز ۸ س��پتامبر 
س��انتریفیوژهای پیشرفته ای را در نظنز نصب کرده یا در حال 
نصب آنها بوده است. صادرکنندگان این بیانیه در ادامه اظهار 
داش��ته اند: »آنه��ا از اینکه تحریم های آمری��کا -که از ماه می 
س��ال ۲0۱۸ آغاز شده- و اقدامات متقابل ایران مبنی بر عدم 
اجرای مفاد اصلی برجام نیز باعث تضعیف هرچه بیش��تر این 

توافق شود، نگرانند
طرف های اروپایی برج��ام در حالی طی ماه های اخیر ایران را 
به دلیل کاهش تعهداتش ذیل برجام س��رزنش کرده و پس از 
هر گام ایران در کاهش تعهداتش خواس��تار پرهیز از برداشتن 
گام ه��ای بعدی ش��ده اند که پس از خروج آمری��کا از برجام و 
بازگشت تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران، طرف های 
اروپایی برجام از جمله فرانسه تنها به دادن وعده و وعید اکتفا 
کرده و گام محسوس��ی در راستای تأمین منافع مشروع ایران 

طبق برجام برنداشته اند.

توان ضعیف اروپا در برابر آمریکا 
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مس��ائل سیاست 
خارجی در خصوص بیانیه اتحادیه اروپا برای بازگش��ت ایران 

ب��ه تعهدات برجام گفت: پس از گذش��ت یک س��ال و نیم از 
خ��روج آمریکا از برجام ام��روز جامعه بین الملل با این چالش 
روبرو ش��ده اس��ت که برای حل و فصل اخت��الف بین المللی 
ک��دام مرجع می تواند فصل الخطاب واقع ش��ود؛ پس از پایان 
جنگ دوم جهانی کش��ورها در یک فرآینده پیچیده، دشوار و 
طوالنی به یک س��ازمان بین المللی به نام سازمان ملل متحد 
رس��یده که قرار بود این س��ازمان از بوج��ود آمدن منازعات و 
جنگ های خونی��ن در بین ملت ها جلوگی��ری نماید و تالش 
خویش را ب��رای ایجاد صلح و ثبات و امنیت در گس��تره کره 

زمین معطوف دارد. 

وی اف��زود: اما ب��ا نگاهی تاریخ��ی و دقی��ق در می یابیم این 
سازمان در بسیاری از موارد به آلت دست کشورهای قدرتمند 
در آمده اس��ت و ماجرای پرونده هس��ته ای ایران نیز از همین 
قصه های پرغصه اس��ت که در طول یک دهه گذش��ته بخش 
تخصصی س��ازمان ملل یعنی آژانس بین المللی هس��ته ای بر 
اس��اس اقدامات کارشناس��ی و۱۵ مرتبه بازرس��ی موشکافانه 
مواردی را بیان می نماید که نظام سلطه و آمریکای قلدر موارد 
گفته شده این آژانس را مستکبرانه نپذیرفته و به خودی خود 
در بهره من��دی ملت ایران از تکنولوژی صلح آمیز هس��ته ای 

جوگیری می نماید. 

صدرالحسینی بیان کرد: تازه بعد از امضای توافقی به نام برجام 
نیز از آن خارج ش��ده و مانند ی��ک گردنه بند بی منطق اجازه 
حل و فص��ل ماجرای برجام را نیز به متحدان اروپایی خویش 
نمی ده��د.  وی تصریح کرد: در ط��ول ماه های اخیر اروپاییان 
که پس از خروج آمریکا از برجام تالش نمودند ساختار برجام 
باق��ی بماند و البته آنان نی��ز مایل به اس��تفاده ملت ایران از 
توانمندی های هسته ای خویش نبوده و نیستند ولی به دالیل 
گوناگ��ون عالقه من��دی خویش را هر چن��د ظاهری به حفظ 
برجام اعالم نمودند اما، در روزهای اخیر نیز آنان نیز مجدد به 

قداره همپیمان خویش برخورد نموده و متوقف شدند. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه؛ ماجرا از این قرار است که پس 
از ف��راز و فرودهای گوناگون و مقاوم��ت فعال ملت ایران قرار 
ش��د خط اعتب��اری به میزان ۱۵میلی��ارد دالر که در حقیقت 
ضمان��ت آن نیز فروش نفت ایران خواه��د بود به مدت 4 ماه 
یعن��ی تا پایان س��ال میالدی جاری برای ایران باز ش��ود؛ در 
این لحظه گانگس��تر بین المللی در قالب یک بازپرس سیاسی 
وارد صحنه می ش��ود و اعالم می کند فرانس��ه به نمایندگی از 
اروپا حق انجام این اقدام را ندارد؛ سوال اینجاست که حقارت 
کش��ورهای اروپایی از جمله فرانسه درعرصه بین المللی برای 

چندمین مرتبه آشکار شد و معلوم باید شود؟
وی گف��ت: در حقیقت معلوم ش��د که وزن همه کش��ورهای 
اروپای��ی برای دولتمردان س��رکش آمری��کا از وزن پر کاه نیز 
کمتر اس��ت؛ بر این اس��اس مجددا باید س��ر تعظیم در مقابل 
ملت ایران فرود آوریم و از کس��انی که در طول سال های اخیر 
اص��رار بر تقویت س��اخت درونی کش��ور می نمودند خاضعانه 
تشکر کنیم و با استفاده از توان داخلی و اعتماد به ملت ایران 
مس��یر پر افتخار 4 دهه گذشته را بدون اعتماد به کشورهای 
غرب��ی بپیماییم؛ برای چندمین بار در طول چند س��ال اخیر 
ثابت ش��د که نمی توان ب��ر روی تعهدات و امضاهای آمریکا بر 
زیر برگه های توافق نامه اعتماد نمود و نه به تماس های تلفنی 

و اعزام نمایندگان کم وزن اروپایی نمی توان اعتماد کرد. 
این کارشناس مس��ائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: از 
دیدگاه بس��یاری از ناظران و تحلیلگران سیاس��ی که در طول 
یک س��اله گذشته در مورد اینستکس و خطوط اعتباری دیگر 
صراحتا اع��الم می نمودند اروپایی ها نیز مانن��د آمریکا بوده و 
ام��کان انجام تعهداتی خارج از چارچ��وب تحریم های ظالمانه 
آمری��کا را ندارند و باید به اقتص��اد مقاومتی و فعال و تحکیم 
ارتباط سیاس��ی و اقتصادی با دیگر کشورهای جهان با تاکید 

به ذات انقالب اسالمی توجه داشت.

 تحریم های آمریکا 
و فرصتی برای همکاری بیشتر 

چین با روسیه و ایران

آمریکا گفته، فرانسه اجازه ندارد خط اعتباری ۱۵میلیارد دالری با ایران را فعال کند


