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بازگشت ملوان ایرانی در بند دزدان 
دریایی سومالی به کشور

محمدش��ریف پناهنده ملوان ایران��ی اهل کنارک که 
در اردیبهش��ت ماه 1394 توس��ط دزدان دریایی در 
س��واحل نزدیک س��ومالی ربوده ش��ده بود، دیروز به 
کشور بازگشت و مورد استقبال حسین جابری انصاری 
مع��اون مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه و مهدی 
آقاجعفری دس��تیار وزیر امور خارجه در امور آفریقا و 

خانواده اش قرار گرفت.
آقاجعفری گفت که پیگیری ها برای آزادی سه ملوان 
دیگ��ر در بن��د دزدان دریای��ی در جریان اس��ت و در 
تالش��یم که آنها نیز ه��ر چه زودتر آزاد و به کش��ور 
بازگردند. محمد ش��ریف پناهنده قرار است بعدازظهر 
ام��روز به چابه��ار و از آنجا به کنارک برود. یکس��ری 
معاین��ات پزش��کی ب��رای او در آدیس آباب��ا پایتخت 
اتیوپی از سوی س��فارت ایران انجام شده و قرار است 

روند درمان در داخل کشور ادامه یابد. ایسنا 

 اتهام زنی شورای وزیران سعودی 
علیه ایران 

نشس��ت شورای وزیران عربس��تان)کابینه( به ریاست 
س��لمان ب��ن عبدالعزیز، پادش��اه این کش��ور در قصر 

السالم واقع در شهر جده برگزار شد.
ش��ورای وزیران عربس��تان در این نشست ضمن ارائه 
گزارش��اتی در رابط��ه با تح��والت اخی��ر منطقه و با 
تخریبی و خصمانه خواندن سیاس��ت ها و رفتار ایران 
در منطق��ه، از جامعه بین المللی خواس��تند که که با 
این سیاست ها مقابله کنند. شورای وزیران سعودی به 
مس��اله حمله انصاراهلل یمن به پاالیش��گاه های بقیق و 
خریص نیز پرداختند و مدعی ش��دند که این حمالت 
با س��الح ایرانی انجام ش��ده و "تهدیدی برای صلح و 
امنیت بی��ن المللی و همچنین تجاوزی غیرموجه" به 

شمار می رود. فارس

اخبار

ایران در ابتکار یک کمربند-یک جاده 
نقش زیادی دارد

مدیرکل آسیای غربی و شمال آفریقای کمیته مرکزی 
حزب کمونیست چین معتقد است ایران در ابتکار »یک 

کمربند-یک جاده« نقش چشمگیری ایفا می کند.
ژانگ جیان وی گفت: فرایند توس��عه روابط سیاس��ی 
و دیپلماتیک با ایران همواره طی س��ال های گذش��ته 
تداوم داش��ته و چه در دوره جنگ و چه تحریم ایران 

روابط نزدیکی با چین داشته است.
این مقام ارش��د حزب کمونیس��ت چین ادامه داد: در 
ابت��کار یک کمربند-یک جاده ایران نقش زیادی دارد 
و ایران همیشه دولتی پرنفوذ و پرقدرت در خاورمیانه 

به شمار آمده است.
ژانگ جیان وی همچنین گفت: ایران در سال 2015 
عضو موسس بانک سرمایه گذاری آسیا شد و در سال 
2016 در س��فر آقای شی جین پینگ رئیس جمهور 
چی��ن به ای��ران دو ط��رف بیانیه مش��ترک و تفاهم 
همکاری ذیل ط��رح یک کمربند یک ج��اده را امضا 
کردن��د و در ح��ال حاضر روابط چی��ن و ایران روابط 

راهبردی جامع است.
وی اف��زود: توس��عه رواب��ط چین و ایران ب��رای پکن 
ی��ک تصمیم راهبردی اس��ت و تح��والت بین المللی 
و منطق��ه ای بر این روابط تاثیر نم��ی گذارد. ایران از 
نظ��ر راهبردی نقش مهمی در منطقه دارد و در پروژه 
یک کمربند-یک جاده، چین عالقه دارد تا از ظرفیت 
دیگر کش��ورها اس��تفاده کند و به همین دلیل نیز در 
حال حاضر دو کش��ور در تالش برای هماهنگی های 

راهبردی هستند.
وی افزود: ایران مقابل فش��ارها و مش��کالت مقاومت 
کرده اس��ت، این مقاومت ایرانی ها مانند صبر آن ها در 
بافت یک فرش 10 س��اله است و نش��ان می دهد که 
ای��ران تحت تاثیر اقدامات خارجی قرار نمی گیرد. لذا 
با وجود مشکالت امروز ایران، اما این مشکالت تاثیری 

بر ایران نخواهد گذاشت.
ژان��گ جیان وی ادام��ه داد: هم چین و هم ایران دارای 
تاریخی چند هزار ساله هستند. ما ملت چین مانند ایران 
در برابر مشکالت عقب نشینی نمی کنیم و هر دو ملت 
این توانایی را دارند که با مش��کالت مقابله کنند. به این 
دلیل همکاری چین و ایران ظرفیت های فراوانی دارد و 
آینده این همکاری ها روش��ن اس��ت. وی به چالش ها و 
فرصت های دو کش��ور اش��اره کرد و گفت: به طور کلی 
فرصت ها در روابط ایران و چین بیش از چالش ها است. 
هر دو کش��ور بر اس��تقالل تاکید می کنند و پایبند به 
اصول روابط بین الملل و چند جانبه گرایی هس��تند و 
با سیاست های هژمونی آمریکا مقابله می کنند. این مقام 
چینی ادامه داد: ایران و چین در تعداد زیادی از مسائل 
منطقه ای و بین المللی دارای مواضع مشترک و همسو 
هس��تند و از لحاظ اقتصادی ظرفیت های دو کش��ور 
مکمل یکدیگرند. ژانگ جیان وی گفت: کش��ور چین 
نیاز به منبع انرژی با ثبات دارد و ایران هم این ظرفیت 

الزم را در تامین انرژی دارد.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

فقط ترامپ می تواند به توافق بهتری برسد
نخس��ت وزیر انگلیس در مصاحب��ه ای بار دیگر در تضاد با سیاس��ت اعالمی این 
کش��ور، برجام را توافقی ب��د توصیف کرد و گفت رئیس جمه��ور آمریکا باید به 

دنبال توافقی بهتر با تهران باشد.
بوریس جانس��ون در مورد برنامه جامع اقدام مش��ترک برجام گفت: واقعیت این 

اس��ت که همانطور که رئیس جمهور ترامپ به درستی گفت، این توافق بدی بود. 
نواقص زیادی داشت. رفتار ایران در منطقه موجب اختالل بوده و هست.

نخس��ت وزیر انگلیس ادام��ه داد: اگر این توافق بدی بوده - من ه��م قبول دارم که این 
توافق نواقص بسیار بسیار زیادی داشته - در آن صورت خوب بیائید توافق بهتری انجام 
دهیم. و فکر می کنم تنها یک نفر هس��ت که می توان��د توافق بهتری کند و آن یک نفر 
کس��ی است که می داند چطور شریک دش��واری مانند ایران را به راه بیاورد. آن یک نفر 

رئیس جمهور ایاالت متحده است.  مهر 

آمریکا برای توافق با ایران باید امتیاز دهد
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امورخارجه روسیه گفت: آمریکا برای دست یافتن به 

یک توافق )با ایران( نباید فقط به دنبال تحریم کردن باشد، بلکه باید امتیاز بدهد.
رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی ش��ده اس��ت آماده مذاکره بدون پیش شرط 
با ایران اس��ت اما در عین حال، به طور یک جانبه از توافق هس��ته ای خارج شده، 

تحریم ها را علیه ایران بازگردانده است و به طور مرتب از فشار حداکثری بر ایران 
برای آوردن تهران پای میز مذاکره صحبت می کند.

مقامات کشورمان همواره تاکید دارند که تهران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و آماده 
رایزنی با هر کشوری است اما آمریکا با اقدامات خصمانه خود مسیر دیپلماسی را مسدود 
کرده و نشان داده است که مذاکره با این کشور بی سرانجام خواهد بود. وزیر امورخارجه 
کش��ورمان به تازگی در یک مصاحبه خاطر نشان کرد: ایران در شرایطی مذاکره خواهد 

کرد که آنچه با آمریکا به دست می آید دائمی باشد.  فارس 

درخواست آمریکا از جامعه جهانی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از جامعه جهانی خواس��ت تا به کار و زار 

فشار علیه ایران بپیوندد.
اریکا چیوسانو افزود: جامعه جهانی را ترغیب خواهیم کرد که به آمریکا در کار 
و زار فش��ار علیه ایران بپیوندند و چاره ای جز مقابله با فعالیت های ایران وجود 

ندارد. وی مدعی ش��د: آمریکا در برابر اقدامات ایران برای بی ثبات کردن منطقه 
دست بس��ته نخواهد ایس��تاد و اطمینان داریم که ایران مسئول حمله به تاسیسات 

نفتی آرامکوی س��عودی است. واشنگتن سال گذشته بعد از خروج از برجام در راستای 
سیاس��تی موسوم به فش��ار حداکثری به اقداماتی تحریک آمیز مانند قرار دادن نام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی، اعزم یک ناوگروه، 
چن��د بمب افکن بی -52 و چند جنگنده اف-22 ب��ه منطقه و تحریم وزیر خارجه ایران 

روی آورده است.  تسنیم 

 طرح ایران برای تامین امنیت 
خلیج فارس قابل تحقق است

کارشناس روس معتقد است، ابتکارعمل رئیس جمهوری ایران 
درب��اره تامین امنی��ت در منطقه خلیج ف��ارس، به خاطر ابعاد 
اقتص��ادی آن می تواند مورد توجه اعراب ق��رار گرفته و پایه و 
اساس یافتن راه حلی قابل قبول برای کشورهای منطقه باشد.

روزنامه نیزاویسیمایا گازیتا، چاپ مسکو نوشت: حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران از کشورهای خلیج فارس خواسته تا به 

همراه یکدیگ��ر امنیت در منطقه را تامین کنند. بدین ترتیب 
مقامات تهران خواس��تار جایگزینی برای پیش��نهادات آمریکا 

برای محافظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس است.
ایران برای فراهم س��ازی مقدمات مذاک��رات در این باره، گام 
نخس��ت را نیز برداشته و روز دوش��نبه توقیف تانکر نفت کش 
انگلیسی  به خاطر نقض قوانین مربوط به عبور و مرور دریایی 

را لغو کرد.
ابتکارعم��ل جدید ایران ب��رای تامین امنیت منطقه که ائتالف 
امی��د« نامی��ده ش��ده، مربوط به مس��ائل امنیت��ی در منطقه 
خلیج فارس اس��ت که رئیس جمهوری ای��ران وعده داده روز 

چهارش��نبه، 25 س��پتامبر )س��وم مهر ماه( در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل این طرح را ارائه دهد. حس��ن 
روحانی فعاًل تنها چارچوب کلی این ائتالف را اعالم کرده و به 
عقیده او، کش��ورهای منطقه باید مسئول امنیت کشتیرانی در 
خلیج فارس باش��ند و دخالت نیروهای فرامنطقه ای مشکل زا و 
خطرناک است. وی در نشست روز دوشنبه دولت و قبل از پرواز 
به سمت نیویورک، اعالم کرد طرح تهران تنها یک طرح نظامی 

سیاسی نیست، بلکه دارای جنبه های اقتصادی نیز می باشد.
این در حالی است که آمریکایی ها نیز بعد از یک سری حوادث 
رخ داده در منطقه برای تامین کشتیرانی آزاد در خلیج فارس  ، 

پیش��نهاد ایجاد ائتالفی را داده  اند ک��ه در آن عالوه بر آمریکا 
و انگلیس، کش��ورهای اس��ترالیا، بحرین، عربستان سعودی و 

امارات متحده عربی نیز شرکت دارند.
به عقیده "بوریس دالگوف" کارش��ناس ارش��د مرکز تحقیقات 
عربی-اس��المی موسسه شرق شناس��ی آکادمی علوم روسیه، 
ابتکارعمل رئیس جمهوری ایران دارای دورنمای روشنی است 
اگر از لحاظ اقتصادی به آن نگاه ش��ود. وی گفت: کش��ورهای 
عربی منطق��ه خلیج فارس به رغم اختالفات سیاس��ی دارای 
روابط اقتصادی با ایران هس��تند و مسلماً برقراری آرامش در 

منطقه به نفع همه کشورهاست.  تسنیم

گزارش

نگاهی به بیانیه صادر ش��ده توسط سه کشور اروپایی انگلیس، 
فرانسه و آلمان در مقصر دانستن ایران در حمله به تأسیسات 
نفتی عربس��تان نش��ان می دهد هدف اصلی این سه کشور از 
طرح این بیانیه چیست و همگام با آمریکا چه برنامه هایی علیه 
ایران دنبال می کنند؛ ناظران سیاس��ی ب��ر این باورند، با اقدام 
اروپا در انتش��ار این بیانیه و همراهی بی قیدوش��رط و کامل با 
نقش��ه های آمریکا دیگر دلیلی برای ادامه مذاکرات و پایبندی 
ب��ه توافقی که دیگر هیچ اث��ری از زنده ماندن آن برجا نمانده 

است، وجود نداشته باشد.
سه کش��ور بزرگ اتحادیه اروپا )موسوم به تروئیکای اروپایی( 
طی بیانیه ای مش��ترک مدعی ش��دند که ایران مسئول حمله 
هفته گذش��ته به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو بوده 
اس��ت. در ای��ن بیانیه مش��ترک که از س��وی امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان صادر ش��ده، آمده است: فرانسه،  
بریتانیا و آلمان معتقدند که ایران به  وضوح مس��ئول حمله به 

تأسیسات نفتی عربستان سعودی است.
سران تروئیکای اروپایی در ادامه افزوده اند: حمله به آرامکو نشان 
می دهد که برای کاهش تنش ها نیاز به دیپلماس��ی با مشارکت 
هم��ه طرف ها اس��ت. ما همچنی��ن از ای��ران می خواهیم که از 

اقدامات تحریک آمیز بیشتر در خلیج فارس اجتناب کند.
همچنین در حالی که مقامات ای��ران بارها تأکید کرده اند که 
مذاکرات مجدد بر سر برجام را نمی پذیرند، رهبران اروپایی در 
پایان بیانیه خود بحث مذاکرات مجدد بر س��ر برجام را پیش 
کش��یده و اظهار داشته اند: زمان آن رسیده که ایران مذاکرات 
بلندم��دت درباره برنامه هس��ته ای و مس��ائل مرتبط با امنیت 

منطقه ای از جمله برنامه موشکی خود را بپذیرد.
بامداد روز ش��نبه 23 شهریورماه دست کم 10 پهپاد تهاجمی 
یمنی به تأسیس��ات نفتی شرکت سعودی آرامکو حمله کردند 
و بر اثر این حمله تولید نفت عربس��تان به میزان 5.۷ میلیون 

بشکه در روز کاهش یافت.
در پ��ی این حمل��ه غیرمنتظره ک��ه به افزایش بی��ش از 14 
درصدی بهای نفت در معامالت روز دوش��نبه بازارهای جهانی 
منجر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و تنی چند از 
مقامات آمریکایی در اظهارات خود تالش کرده اند که ایران را 
عامل حمله به تأسیسات نفتی عربستان معرفی کنند و اوضاع 
را به گون��ه ای جلوه دهند که ای��ران تهدیدی برای بازار نفت و 

اقتصاد جهانی است.
در ادامه مقامات عربس��تان س��عودی نیز تح��ت تأثیر القائات 
کارشناس��ان آمریکایی مدعی ش��دند که ایران عامل حمله به 

تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو بوده است.
وزی��ر امور خارجه ای��ران، بامداد سه ش��نبه در صفحه توییتر 
خود به بیانیه فرانس��ه، آلمان و انگلی��س در مورد ایران و فرا 
رس��یدن زمان انجام مذاکرات طوالنی مدت با تهران در ارتباط 
با فعالیت های هس��ته ای و موشکی واکنش نشان داد و تاکید 
کرد: هیچگون��ه توافق جدیدی بدون پایبندی به برجام وجود 

نخواهد داشت.
محمدجواد ظریف با اش��اره به بدعه��دی اروپایی ها در اجرای 
تعهداتشان در برابر ایران نوشت: ناتوانی سه کشور اروپایی در 
اجرای تعهداتش��ان بدون اجازه آمریکا از ماه مه س��ال 201۸ 

)زمان خروج آمریکا از برجام( آشکار شده است.
راه حل این کمبود، اراده جامع برای ایجاد مسیر مستقل،  عدم 
تکرار طوطی وار ادعاهای پوچ آمریکا و عدم ناسازگاری با برنامه 
جامع اقدام مش��ترک است. هیچ گونه توافق جدیدی پیش از 

پایبندی به توافق کنونی )برجام( وجود نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در رد و محکومیت 

بیانیه سران سه کشور اروپایی بیانیه ای صادر کرد.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: جمهوری اس��المی ای��ران ضمن 
محکومیت ش��دید و رد ادعای غیرمسئوالنه روسای سه کشور 
بریتانیا، فرانس��ه و آلمان در ارتباط با حمله نیروهای مس��لح 
دولت یمن به تاسیس��ات سعودی، تاکید می نماید وارد آوردن 
اتهام مسئولیت به یک دولت ثالث در خصوص حمله ای که در 
جریان یک جنگ تمام عیار میان طرف سعودی و یمنی انجام 
ش��ده و طرف یمنی رسما انجام آن را بر عهده گرفته است، به 
خودی خود یک اقدام تحریک آمیز و شدیدا مخرب است؛ چه 
رسد به اینکه این اقدام پیش از هرگونه تحقیقات و بدون ارائه 
هرگونه دلیل و مدرک و صرفا بر اساس این استدالل مضحک 

صورت گرفته باشد که  توضیح محتمل دیگری وجود ندارد.
این گون��ه اظه��ارات و اقدامات مخرب تنها به تش��دید آتش 
ویرانگر جنگ یمن و احتمال فراگیرتر ش��دن آن منجر خواهد 
شد. متهم سازی سفارش��ی دولتها با اهداف سیاسی و به دور 
از واقعیات میدانی در کنار س��ایر سیاس��ت های حمایت گرانه 
نسبت به رژیم کودک کش عربستان سعودی به ویژه از طریق 

صادرات انبوه تسلیحات به این کشور، یک روند خطرناک است 
و مس��ئولیت تبعات آن بر صلح و ثبات منطقه ای، برعهده سه 

کشور صادرکننده این بیانیه خواهد بود.

تشکر پمپئو از تروئیکای اروپا 
نکت��ه قابل توجه اینک��ه وزیر امورخارجه آمری��کا از همراهی 
تروئیکای اروپا با ادعاهای بی اس��اس واشنگتن مبنی بر نقش 

ایران در حمله به تاسیسات آرامکو قدردانی کرد.
س��اعاتی پس از آنکه انگلیس، فرانس��ه و آلم��ان در بیانیه ای 
مش��ترک مدعی ش��دند که ایران در حمله به تاسیسات نفتی 
عربس��تان دست داش��ته اس��ت، وزیر امورخارجه آمریکا طی 
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر از این کشورها تشکر 

کرد.
مایک پمپئو نوش��ت: آمریکا از دوس��تان نزدیک خود ، یعنی 
انگلیس، فرانس��ه و آلم��ان به دلیل صحبت های شفاف ش��ان 
درباره مس��ئولیت ایران در اقدام جنگی علیه عربستان و تاثیر 

آن بر منطقه و جهان تشکر می کند.
یک س��ال پیش در چنین روزهایی، مسئوالن دولتی در حالی 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل شرکت کردند که از آمریکا به 
دلیل خ��روج از برجام و برهم زدن توافق هس��ته ای که مورد 
تأیید س��ازمان ملل و قدرت های جهانی بود طلبکار بودند. در 
آن زم��ان وزیر امور خارجه کش��ورمان که ب��ه ظاهر همراهی 
سران اروپایی را نیز با خود به همراه داشت، سعی داشت راهی 
بیابد که نش��ان دهد حضور نداش��تن آمریکا در برجام چندان 
هم فرقی به حال ایران ندارد و کشورهای عضو 1+4 می توانند 

بدون حضور ایاالت متحده نیز برجام را اجرایی کنند.
یک سال از این تالش ها و همچنین تالش های اروپایی ها برای 
حف��ظ چهره و پیدا کردن راهی برای باقی نگه داش��تن ایران 
در برجام گذشته است و روند حوادث و تحریم های اعمال شده 
توسط آمریکا نشان داده است که برجام بدون اطمینان حاصل 
کردن از این مس��ئله که ایاالت متحده دیگ��ر نتواند تحریمی 
علیه کش��ورمان اعم��ال کند چندان هم ب��ه درد نمی خورد و 
نمی توان به زنده نگه داش��تن این جس��م بی روح که بیشتر از 

یک سال است در کما مانده، امیدی داشت.
رس��انه ها حاال در دومین حضور ایران در س��ازمان ملل بعد از 
خروج آمریکا از برجام نوش��ته اند که ایران مانند سال گذشته 
چن��دان هم نمی تواند روی اروپاییان حس��اب باز کند و هر دو 
طرف در شرایط فعلی به دنبال سخنرانی محکم و درعین حال 
پیدا کردن متحدانی در س��ازمان ملل هستند که شاید بتوانند 

حرف خود را به کرسی بنشانند.
همین یک پاراگراف کافی اس��ت که بدانیم دقیقاً نقشه آمریکا 
و متحدان اروپایی اش برای مواجهه با ایرانی که تاکنون سه گام 
برای کاس��تن از تعهداتش در برجام برداش��ته است چیست. 
آن ها که هیچ پاسخی در برابر عملکرد خود در خصوص برجام 
نداشته و تنها به افزایش تنش ها در منطقه برای کشاندن ایران 
به پ��ای میز مذاکره پرداخته ان��د، هم اینک تالش دارند با بهانه 
قرار دادن حمله به تأسیس��ات عربس��تان، ایران را وادار سازند 
تا همچن��ان به توافقی پایبند بماند ک��ه نه تنها هیچ آورده ای 
برایش نداش��ته بلکه تحریم های قبلی را نیز برگردانده و باعث 

ایجاد کمپین فشار حداکثری به کشور نیز شده است!

نگاهی به بیانیه صادر ش��ده توسط سه کشور اروپایی انگلیس، 
فرانسه و آلمان در مقصر دانستن ایران در حمله به تأسیسات 
نفتی عربس��تان نش��ان می دهد هدف اصلی این سه کشور از 
طرح این بیانیه چه بوده اس��ت. در انته��ای این بیانیه که در 
ظاه��ر در خصوص ح��وادث منطقه بوده و ربطی به مس��ائل 
هس��ته ای ندارد، بیان شده اس��ت: »زمان آن رسیده است که 
ایران چارچوب مذاکرات طوالنی  مدت برای برنامه هسته ای و 
همچنین مس��ائل مرتبط با امنیت منطقه ای را که باید شامل 

برنامه های موشکی نیز باشد، بپذیرد.
اروپایی ها به همراه ش��ریک آمریکایی خ��ود البته برنامه های 
دیگ��ری نیز برای ایران دارند. آن طور که برایان هوک نماینده 
ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا بیان کرده است، قرار است 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نیز در خص��وص اقدامات ایران 
جلس��ه ای برگزار کرده و تحریم س��الح را که بر اساس توافق 
هس��ته ای بعد از یک س��ال برداشته می ش��ود، دوباره به روال 
قبلی علیه ایران به کار گیرد. او همچنین بیان کرده اس��ت که 
اروپاییان نیز قرار است تحریم هایی را علیه افراد و سازمان هایی 
که در برنامه های مرتبط با پهپادها و برنامه های موشکی ایران 
هس��تند اعمال کنند. همچنین قرار است اقدامات دیگری نیز 
در این خصوص صورت گیرد که بعد از تکمیل ش��دن پرونده 
حمله به تأسیس��ات نفتی عربس��تان نوع برخوردهای اروپا با 

ایران نیز مشخص می شود.
این نوع برخوردهای اروپایی در ش��رایطی صورت می گیرد که 
پیش ازاین تحلیلگران حوزه بین الملل در داخل کشورها بارها 
در م��ورد وقت کش��ی اروپایی ها در خصوص برج��ام و اجرایی 
نکردن تعهداتش��ان به دولت هش��دار داده بودن��د. بعدازاینکه 
دولت س��رانجام به این هش��دارها توجه کرد و س��ه گام برای 
کاس��تن از میزان تعهداتش در برجام برداش��ت، آن ها که در 
تم��ام طول این مدت به دنبال بازی ک��ردن با ایران با انواع و 
اقس��ام راه های پیش��نهادی بودند، نقاب از صورت برداشته و 
با طرح مس��ائل جدید و متهم ک��ردن ایران به ایجاد تنش در 
منطقه به دنبال باج گیری دیگری در عرصه هسته ای هستند.

این در ش��رایطی اس��ت که رهبر انق��الب پیش ازاین نیز طی 
سخنانی در دانشگاه فرهنگیان که پس از خروج ایاالت متحده 
آمریکا از توافق هسته ای موسوم به برجام انجام شد، به برخی 
س��خنان درباره ادامه این توافق با سه کشور اروپایی، فرمودند 
»من به این سه کشور اعتماد ندارم و می گویم به این ها اعتماد 
نکنید.« ایش��ان در بیانات خود در درس خارج فقهشان که در 
روزهای اخیر نیز برگزار شد نیز یک بار دیگر ضمن اعالم اینکه 
ایران ازاین پ��س دیگر با آمریکا مذاکره نمی کند، تأکید مردند 

که اروپاییان نیز قابل اعتماد نیستند.
بر اس��اس برخی گمانه زنی ها و اخبار منتشرش��ده از حاش��یه 
جلس��ه مجمع عمومی س��ازمان ملل، دولت سعی دارد در این 
اجالس و در دیدارها با اروپاییان به توافقی برای ادامه راه برجام 
برس��د اما به نظر می رس��د با اقدام اروپا در انتشار این بیانیه و 
همراهی بی قیدوشرط و کامل با نقشه های آمریکا دیگر دلیلی 
برای ادامه مذاکرات و پایبندی به توافقی که دیگر هیچ اثری از 

زنده ماندن آن برجا نمانده است، وجود نداشته باشد.
البت��ه این را هم یاور باید بش��ویم که دی��روز آقای روحانی با 
صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانس��ه دیدار کرد و تا زمان 

نگارش این گزارش هنوز با نخست وزیر انگلیس دیداری انجام 
نشده بود، در هر صورت با وجود دو دیدار انجام شده اگر دیدار 
با جانسون نیز صورت گیرد، اشتباه محض  دولت خواهد بود.

یادآور می شود؛دولت نخست وزیر انگلیس در این کشور با یک 
تزلزل قابل تامل همراه است.

دیدار روحانی با جانسون نباید انجام شود
تحلیلگر مس��ائل بین الملل با بیان اینکه اگر قرار باش��د دیدار 
روحانی و جانس��ون به ابزار فش��اری بر ایران به منظور س��وق 
دادن آن به سمت یک توافق بد باشد، نباید انجام شود، گفت: 
انگلیس برای نجات سعودی ها از باتالق یمن ماموریت ویژه ای 

دارد.
مهدی محمدی در پاس��خ به این س��ؤال که با توجه ادعاهای 
بی پایه و اس��اس تئوریکای اروپایی، ضرورتی به انجام مالقات 
روحانی با مقامات س��ه کش��ور اروپایی از جمله نخس��ت وزیر 
انگلیس وجود دارد؟ عنوان کرد: مهم تر از اصل دیدار محتوای 
آن است. اگر بنا باشد این دیدار تبدیل به ابزار فشاری بر روی 
ایران برای سوق دادن آن به سمت یک توافق بد شود، طبیعی 

است که نباید انجام شود.
وی با بیان اینکه جانسون صراحتا گفته باید یک توافق جدید 
به جای برجام با ایران امضا شود، یادآور شد: این هیچ تفاوتی 
ب��ا موضع ترامپ ندارد که می گوید ایران در ازای چند میلیارد 
دالر خط اعتب��اری به طور کامل به برج��ام برگردد، تعهدات 
برج��ام را اب��دی هم بکند، درباره حوزه موش��ک و منطقه هم 
امتیاز بدهد. به ویژه اینکه من حس می کنم انگلیس��ی ها برای 
نجات دادن س��عودی ها از باتالق یم��ن با حفظ آبرو ماموریت 
وی��ژه ای دارن��د و االن برای کنترل رفتار انص��اراهلل در دفاع از 
مردم خودش در مقابل نسل کش��ی س��عودی، فشار زیادی بر 

ایران وارد خواهند کرد.
محمدی با طرح این سؤال که راهبرد تیم ایران چیست؟ پاسخ 
داد: اگر راهبرد فقط یک معامله با فرمول پیش��نهادی فرانسه 
باشد، مس��لما ما در مس��یر بدی قرار داریم، ولی اگر راهبرد، 
متوقف کردن سیاس��ت فش��ار حداکثری آمریکا باش��د، ُخب 
می تواند اتفاقات متفاوتی بیفتد. این تحلیلگر مسائل بین الملل 
یادآور شد: تحوالت پنج ماه گذشته به خوبی به ما نشان داده 
که راه تغییر دادن محاس��بات آمریکا، مذاکره و توافق نیست، 
بلک��ه اتفاقا این آمریکایی ها هس��تند که به مذاکره و توافق به 
عن��وان ابزاری برای متوقف کردن ای��ن روند که در حال وارد 

کردن ضربات کاری به آنهاست، می نگرند.
وی گف��ت: من نگران هس��تم که دوباره یک س��رمایه عظیم 
راهب��ردی که در عم��ل و با مجاهدت و هوش��مندی بی نظیر 

ایجاد شده پای میز مذاکره در ازای هیچ، معامله شود.

مذاکره با شبه ترامپی به نام جانسون توجیه ندارد
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه جانسون شبیه ترامپ است، 
گفت: با تمام اتفاقاتی که افتاده، توجیهی وجود ندارد که وارد 

توافقات جدید با آنها شویم.
عماد افروغ ، با اش��اره به عواقب مذاکره ایران و آمریکا،  اظهار 
داش��ت:  توافقی صورت گرفت و به رغم همه کم و کاستی ها 
و نقدهای��ی که می توان ب��ر آن توافق وارد کرد، به هرحال به 
امضای کشورهای ذیربط رس��ید. آمریکا یک طرفه خارج شد 
و اروپایی ها هم به تعهدات خود عمل نکردند. با این ش��رایط 
چه توجیه و ضمانتی می تواند داش��ته باشد که ما دوباره وارد 
مذاکره ش��ویم و مجددا به همان ماجرای قبل گرفتار نشویم. 

هیچ توجیهی ندارد که وارد توافقات جدید شویم.
وی ادامه داد: اگر ایران خدای نکرده این توافق را بپذیرد، یعنی 
از مواضع خود عقب نش��ینی و ملت شریف ایران را خوار کرده 
است. حاکمان نماینده مردم هستند و بایستی گوش به فرمان 
آن ارزش ه��ای انقالب مردم، قانون اساس��ی و نظام جمهور ی 

اسالمی باشند و بیخود نمی توانند خودکامه عمل کنند.
نماینده ادوار مجلس گفت:  به هیچ وجه نه آنها زیر پای توافق 
جدید خواهند رفت و نه مجاز هستند که زیرپای توافق جدید 
بروند، مخصوصا این که مش��خص اس��ت از توافق جدید بوی 
هس��ته ای به مشام نمی رسد بلکه بوی تسری مذاکرات هسته 
ای به آن نیروی اصلی بازدارنده کش��ورمان یعنی س��الح های 

موشکی به مشام می رسد.
وی خاطرنشان کرد:  اگر قرار است راجع به صالح های موشکی 
مذاک��ره کنند، یعنی م��ی خواهند درباره اص��ل نظام مذاکره 
کنند، یعنی می خواهند عقب نشینی کنند و قدرت بازدارنده 
خ��ود را در معرض ت��اراج قرار دهند و به فروش برس��انند. به 
هی��چ وجه این امر توجیهی ندارد به ویژه مذاکره با فرد معلوم 
الحال��ی ب��ه نام ترامپ و  فرد ش��به ترامپ بنام جانس��ون که 

هزاران مشکل دارند.

به بهانه بیانیه سه کشور اروپایی درباره ایران:

مذاکره با سه کشور اروپایی توجیه ندارد


