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عربستان تالش می کند نقش حزب اهلل را 
کمرنگ کند

س��فیر اس��بق ایران در اردن گفت:عربستان به خاطر 
منافع و اهدافش در مقابله با سیاست خاورمیانه ایران، 
ت��اش می کند نق��ش ح��زب اهلل را در صحنه داخلی 

لبنان کمرنگ کند.
نصرت اهلل تاجیک، درب��اره نا آرامی های لبنان، گفت: 
لبنان کش��وری کوچک با مش��کات ساختاری است، 
این کش��ور به دالیل دموگرافیکی، س��اختار سیاسی- 
اجتماعی و نیز س��وابق مس��تعمره ایی که در تقس��یم 
بندی بع��د از جنگ جهانی اول مس��تعمره فرانس��ه 
شد، متاسفانه هنوز ساختار واقعی دولت مدرن شکل 
نگرفته و این س��اختار موجود بر نظام طائفه ای حاکم 
نش��ده اس��ت، به گونه ای که نه تنها دموکراسی بلکه 
حتی احزاب این کشور که جزء اولیه و پایه دموکراسی 
هستند بر پایه همین تقسیم بندی طائفی و با گرایش 
حمایت پوس��ته مذه��ب و نه لزوما اعتق��اد واقعی به 

مذهب شکل گرفته اند.
او افزود: هر بخش از طوائف دارای نهاد های خود بوده 
به گونه ای که مسیحیان، اهل سنت، شیعیان، درزی ها 
و علوی ها هر کدام احزاب خودش��ان را دارند و بجای 
هویت ملی هویت خودش��ان را به این ها پیوند زده اند، 
اما از آنجا که تعداد مس��یحیان، سنی ها و شیعیان در 
لبنان تقریباً برابر است، بنابراین ساختار سیاسی چنان 
چیده ش��ده ک��ه هیچ مذهب و هیچ جریان سیاس��ی 
نتواند در این کشور اکثریت را به دست بیاورد و قدرت 
را به تنهایی صاحب شود، ولی بصورت شرکت سهامی 
اداره می ش��ود و نه شایسته ساالری، یکی از مهمترین 

ریشه مشکات لبنان نیز همین است.
تاجی��ک تصریح کرد: اح��زاب در لبنان به جای اینکه 
وس��یله تصمیم سازی و گردش قدرت باشند به دنبال 
حفظ مناف��ع فرقه ای اند نه مناف��ع ملی، حزب اهلل و 
جنبش امل برای تأمین منافع شیعیان با یکدیگر هم 
پیمانند و از این رو ش��اید ش��یعیان به دلیل س��وابق 
تاریخ��ی و محرومیت از امتی��ازات اجتماعی در حال 
حاضر تنها بخش منس��جم و همبس��ته در س��اختار 
سیاسی اجتماعی لبنان به شمار می روند، شاید بتوان 

ادعا کرد این امر مورد رضایت سایر طوائف نیست.
سفیر اسبق ایران در اردن ادامه داد: سرنوشت سیاسی 
س��نی مذهب ها در لبنان را چند خانواده سرمایه دار 
رقیب تعیین می کنند مانند حریری، میقاتی، کرامی، 
س��ام و مس��یحیان میان عونی ها و فاالنژ ها تقس��یم 
ش��ده اند که دشمن یکدیگرند، همگی این ها به دنبال 
جل��ب حمای��ت قدرت های خارجی ان��د و این یکی از 
معضات اساس��ی جامعه امروز لبنان اس��ت و بعید به 
نظر می رس��د که با اس��تعفای نخس��ت وزیر بتوان به 

چنین معضاتی فائق آمد.
او افزود: لبنان منابع طبیعی کم و مشکات ساختاری 
زیاد اس��ت که این کشور مزیت نسبی اش نظام بانک 
داری آن بوده اس��ت، در حقیقت لبنان در دو قسمت 
صنعت چاپ و نظام بانک داری معروف بود و بیش��تر 

خدمات مالی منطقه ای و بین المللی می داد.
تاجیک ادامه داد: لبنان به دلیل مش��کات ساختاری 
نظام دول��ت نوین ندارد و این امر باعث می ش��ود که 
نحوه خدمات دهی آن بس��یار ناطلوب باشد. حدود ۳ 
س��ال پیش بحران زباله در بی��روت تظاهرات عجیبی 
به راه انداخت، س��اختار حکومتی باعث ش��د که یک 
فاصله طبقاتی عجیبی بی��ن بخش ثروتمند جامعه و 
طبقه متوس��ط است که بیشتر آن طبقه جوان و فارغ 

التحصیل هستند یعنی بیکاری باالیی وجود دارد.
سفیر اسبق ایران در اردن با اشاره به بدهکاری دولت 
لبنان، گف��ت: مبلغی که لبنان بدهکار اس��ت چیزی 
ح��دود ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دالر برآورد می ش��ود که به 
دلیل نداش��تن منابع طبیعی و رون��د خدماتی که در 

سیستم اقتصادی آن است.
او ادامه داد:کمک های عربستان و صندوق بین المللی 
پ��ول برای انج��ام اصاحاتی در لبنان داش��ته و نظام 
بانکی بین المللی منجر به بدهکار ش��دن این کش��ور 
ش��ده، البته آمریکا هم س��االنه میزانی کمک و قرض 
داشته است، همچنین کشور های بوده اند که به لبنان 
تاکنون کمک می کردند، ولی در حال حاضر به خاطر 
وضعیت اقتص��ادی خود امکان ادام��ه آن کمک ها را 

ندارند؛ از جمله عربستان و آمریکا.
تاجی��ک اضافه کرد: با قط��ع کمک ها به لبنان طبیعی 
است، سیس��تمی که عادت به قرض گرفتن از مجامع 
بین المللی و خصوصی دچار مش��کاتی شود و نتواند 
بودج��ه بن��دی س��االنه خود را انج��ام ده��د. در واقع 
فعالیت های زیرساختی است که ایجاد شغل می کند و 
اجازه می دهد که ثروت در کشور گردش یابد و خانوار ها 
از آن اس��تفاده کنند، اما ثروت بیشتر در دست سرمایه 
داران اس��ت که نقش عم��ده ای در احزاب لبنان دارند، 

این ها عواملی است که لبنان با آن روبه رو است.
تاجیک ادامه داد: پشت ناآرامی های لبنان سناریو های 
دیگری تدوین ش��ده یعنی این خواس��ت مردم است، 
ولی یک س��ری فش��ار های داخلی که در توازن قوا در 
داخل لبنان و فشار های دیگری از کشور های منطقه و 
فرا منطقه به لبنان وجود دارد و سناریو هایی است که 
بتواند کارت برنده ایران در سیاست خارجی که مزیت 
نسبی در مسائل خاورمیانه است را از دست آن خارج 

کنند.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

تاکید ایران و یونان بر گسترش روابط دوجانبه
دبیرکل وزارت خارجه یونان و احمد نادری س��فیر جمهوری اس��امی ایران در 

یونان طی دیداری بر گسترش روابط دوجانبه در سطوح مختلف تاکید کردند.
تمیس��توکلیس دمیریس همچنین گفت: در موضوعات حقوق بشری باید ارزش 

ها و هنجارهای حاکم بر هر کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
س��فیر جمهوری اس��امی ای��ران در یونان نی��ز در این دیدار ضمن برش��مردن 

ویژگی های مشترک تاریخی، فرهنگی و تمدنی بین دو کشور، از آنها به عنوان پیوند 
دهنده روابط خوب و سازنده ایران و یونان یاد کرد.

احمد نادری همچنین ابراز امیدواری کرد که در مدت حضور خود در یونان با همراهی و 
همکاری دولت یونان، فصل جدیدی از روابط بین دو کشور گشوده شود.

وی تصریح کرد: حقوق بشر به یک ابزار سیاسی بدل شده و حسن نیت بانیان قطعنامه 
های حقوق بشری به شدت زیر سووال رفته است.  ایرنا 

آمریکا ناامنی را برای غرب آسیا طراحی کرده است
سخنگوی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با اشاره به تحوالت 

منطقه، گفت: منافع آمریکا در غرب آسیا با ناامنی در کشورها تأمین می شود.
س��ید حسین نقوی با اشاره به تحوالت اخیر در منطقه غرب آسیا، گفت: شرایط 
در منطقه غرب آس��یا به گونه ای پیش رفته که منافع آمریکا تهدید می ش��ود لذا 
صلح و ثبات در منطقه هیچ گاه نمی تواند تضمینی برای منافع آمریکایی ها باشد.

وی گف��ت: آمریکایی ها برای ناامن کردن منطقه دس��ت به ه��ر اقدامی زدند و حتی 
داعش و دیگر گروه های تروریس��تی را تش��کیل داده و زمینه کش��تار مس��لمانان را در 

سوریه، افغانستان و عراق فراهم کردند تا منافع خود را تأمین کنند.
نق��وی گفت: امروز می بینیم که آمریکایی از ناامنی در عراق و لبنان خرس��ند هس��تند 
چ��ون آنها تنها در ش��رایط ناامنی می توانند توطئه های خ��ود را عملی و به منافع خود 

برسند.  فارس

تاکید روسیه بر حضور ایران در مذاکرات صلح افغانستان
روسیه ابراز عاقه کرده که ایران در جلسه ای که قرار است بین روسیه ، چین و 

آمریکا در مورد صلح افغانستان برگزار شود، حضور داشته باشد.
س��رگئی الوروف وزیرخارجه روسیه در مصاحبه با شبکه  تلویزیونی روسیه 24 
اظهار داش��ت که وی عاقه مند به مش��ارکت ایران در مذاکرات صلح افغانستان 

اس��ت. این در حالی اس��ت که وزیر خارجه پاکس��تان از دیگ��ر حاضران در این 
مذاکرات، در روزهای گذش��ته در دیدار نمایندگان طالبان،با اشاره به اجماع گسترده 

منطق��ه ای و بین الملل��ی موجود برای دس��تیابی به صلح در افغانس��تان، آن را فرصتی 
بی سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد مذاکرات صلح متوقف شده دوباره آغاز شود. 

به نوشته این منبع خبری، وزیر خارجه روسیه ابراز عاقه کرده که ایران وارد مذاکرات 
صلح افغانس��تان ش��ود. پیش از این، مس��کو میزبان جلس��اتی بین رهبران افغانستان و 

نمایندگان طالبان بود.  باشگاه خبرنگاران 

حمد بن جاس��م آل ثانی نخس��ت وزیر پیشین 
قط��ر خطاب به س��ران کش��ورهای عربی حوزه 
خلی��ج فارس تاکید کرد، پی��ام های ایران برای 
گفت وگو با نظارت س��ازمان مل��ل باید به طور 
جدی در شورای همکاری بررسی شود، چرا که 

این فرصت ممکن است، در آینده تکرار نشود.
وی در همین ارتباط با انتشار توئیتی افزود، اگر 
در آین��ده توافقی میان ای��ران و آمریکا صورت 
بگی��رد، در آن صورت دیگر این مس��اله  گفت و 
گوی ایران و کش��ورهای عرب��ی -  برای تهران 
ضروری نخواهد بود و چه بسا دیگر در آن زمان 

فرصت گفت وگو فراهم نشود.

اظهار نظر اخیر آل ثانی ۶۰ س��اله با 2۱ س��ال 
س��ابقه فعالیت سیاس��ی به عنوان وزیرخارجه و 
نخس��ت وزیر قطر به دنبال س��فر هفته گذشته 
"محمدجواد ظریف" وزیر خارجه ایران به دوحه 
برای شرکت درکنفرانس امنیتی و دعوت دوباره 
کش��ورهای منطقه خلیج فارس به ابتکار اعتماد 
س��ازی می��ان یکدیگ��ر و طرح صل��ح هرمز در 

مصاحبه با شبکه "الجزیره" صورت می گیرد.
حس��ن روحانی رییس جمهوری اسامی ایران 
مهر م��اه ۱۳۹۸ در هفتاد و چهارمین نشس��ت 
مجمع عمومی س��ازمان ملل اع��ام کرد: بنا به 
مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت، صلح، 
ثبات و پیش��رفت در منطقه خلیج فارس و تنگه 
هرمز، همه کش��ورهایی را که از تحوالت خلیج 
ف��ارس و تنگه هرمز متأثر می ش��وند به  ائتاِف 

امید  یعنی ابتکار صلح هرمز دعوت می کنم.
رئیس  جمهوری اس��امی ایران براز داشت: این 

ابتکار حوزه ه��ای مختلف همکاری مانند تأمین 
همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال 
آزادانه نفت و س��ایر منابع به کش��ورهای حوزه 

تنگه هرمز و فراتر از آن را دربر می گیرد.
ارایه طرح صلح هرمز از سوی جمهوری اسامی 
ایران به شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس 
ب��ه دنبال افزایش تنش ها در این منطقه مهم و 
راهبردی در ماه های اخیر صورت گرفت. حضور 
نظامی و دخالت کش��ورهای بیگان��ه و خارج از 
منطق��ه به خص��وص آمریکا عام��ل اصلی برهم 
خوردن نظم و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز 
ش��ده است. طرح صلح رییس جمهوری اسامی 
ایران ب��ا هدف تامین امنی��ت و ثبات منطقه از 
سوی کش��ورهای حوزه خلیج فارس با همکاری 
مهم ترین کش��ور ش��مالی آن یعنی ایران، ارایه 
ش��ده اس��ت. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در 
منطق��ه خلیج فارس و کش��ورهای پیرامون آن 

ک��ه از آن به عنوان "هارتلن��د" انرژی جهان نام 
برده می ش��ود، موجب شده تا ایران با توجه به 
موقعی��ت و جایگاه خود در ای��ن منطقه، چنین 
طرحی را برای حل مس��ایل و مشکات موجود 
در آن ارای��ه ده��د. کوتاه��ی و ناپختگی برخی 
کشورهای منطقه نیز از عوامل حضور و دخالت 
قدرته��ای بیگان��ه در منطقه راهب��ردی و مهم 

خلیج فارس و تنگه هرمز بوده است .
اصوال یکی از علت های اصلی بروز مش��کات و 
اختافات در منطقه خلیج فارس به خاطر حضور 
و سیاست های تفرقه افکنانه برخی قدرت های 
فرامنطقه ای اس��ت که تنه��ا راه تامین و ادامه 
مناف��ع، فروش س��اح های خ��ود و بازگرداندن 
درآمده��ای نفتی منطقه را در چنین اختافاتی 
دنبال می کنند و اجازه نمی دهند تا کش��ورهای 
منطقه خود راس��ا در کنار یکدیگر مش��کات را 
حل کرده و ب��ه دور از برخی تنش ها به حیات 

عادی خود ادامه دهند.
در ماه ه��ای اخی��ر به دنبال افزای��ش تنش ها در 
منطقه یکی از اصولی که برای کشورهای مختلف 
جه��ان به خصوص کش��ورهای حاش��یه جنوبی 
خلیج فارس ثابت ش��د، ورود نکردن قدرت های 
فرامنطق��ه ای در این تنش ها به خاطر ماحظات 
خاص آنها و بر خاف موضع گیری های رس��می 
و لفظ��ی این قدرت ها اس��ت و در هن��گام بروز 
مشکل به بهانه هایی چون بررسی بیشتر و یا انجام 
تحقیقات الزم از هر اقدامی سرباز می زنند. درست 
در همی��ن ارتباط اکن��ون یک��ی از نگرانی های 
کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم شدن زمینه 
برای هرگونه توافق بین ایران و قدرت های بزرگ 
اس��ت که بهترین مصداق برای آن را می توان در 
نگرانی و وحش��ت برخی از کشورهای منطقه از 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( بین ایران و 

شش کشور بزرگ جهان ذکر کرد.  ایرنا 

گزارش

سیاست های قلدرمآبانه آمریکا درحالی ادامه دارد که این رژیم 
اس��تکباری بار دیگر تحریم های جدی��دی را علیه ملت ایران 
اعمال کرد؛ البته آنچه معین ومش��خص اس��ت اینکه تاکنون 
هیچ کدام از این تحریم ها کارس��از نب��وده و تمامی معادالت 
آن��ان بر ه��م زده که هر بار مجبور به اعم��ال تحریمی جدید 
می شوند تا شاید بتواند ملت مقتدر و انقاب ایران را از پای در 

بیاورد اما زهی خیال باطل.
ناظران سیاس��ی بر این باورند ک��ه آمریکا به جای تحریم های 
خود س��اخته و البته تکراری به اجرای تعهدات برجام بازگردد 
و اروپا نیز به جای پیروی از سیاس��ت های آمریکا عزم خود را 

برای اجرای تعهدات برجام عزم کند.
دول��ت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا همزمان با تمدید 
معافیت ه��ای مربوط ب��ه همکاری های صلح آمیز هس��ته ای با 

ایران، بخش عمرانی ایران را تحریم کرد. 
وزارت خارجه آمری��کا اعام کرده پامپئو، همزمان دو تصمیم 
برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران گرفته است: نخست، 
معرفی بخش س��اخت و س��از ای��ران به عنوان بخش��ی که به 
صورت مس��تقیم یا غرمستقیم تحت کنترل س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی ایران است و دوم، معرفی چهار ماده راهبردی 
به عنوان موادی که در برنامه های هسته ای، نظامی یا موشکی 

ایران به کار گرفته می شود.    
در بیانی��ه وزارت خارجه آمریکا آمده اس��ت: با این تصمیم ها، 
ایاالت متحده از اختیارات اضافی برای جلوگیری از دس��تیابی 
ایران به مواد راهبردی برای س��پاه پاسداران، بخش ساخت و 

ساز و برنامه های اشاعه ای خود برخوردار خواهد بود.
در همین حال س��خنگوی وزارت خارجه در واکنش به تحریم 
بخش عمرانی ایران از سوی آمریکا، به واشنگتن توصیه کرد به 
جای تحریم های تکراری، دست از توهم خودساخته برداشته و 

به اجرای تعهدات برجامی بازگردد.
سید عباس موسوی افزود: متاسفانه دستگاه دیپلماسی آمریکا 
ناتوان از انجام ابتکار و راهکارهای دیپلماتیک و معقول بوده و 

تنها اتکاء آنها به زور و تروریسم اقتصادی است.
موس��وی افزود: دیپلماس��ی قلدرمآبانه ای��االت متحده که در 
ارتباط با س��ایر کش��ورها و حتی س��ازو کارهای بین المللی و 
چن��د جانبه نیز به کار گرفته می ش��ود، به یک معضل جهانی 

تبدیل شده است. 
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در خاتمه اظهار داشت: بهتر 
است ایاالت متحده به جای تحریم های تکراری و غوغا ساالری 
که قطعا آنها را به اهدافشان نخواهد رساند، از غوطه ور شدن 
هر چه بیش��تر در توهمات خود ساخته دس��ت برداشته و به 

اجرای تعهدات خود در برجام بازگردد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی در توئیتر 
ب��ه تحریم های جدید آمریکا علیه بخش عمرانی ایران واکنش 
نش��ان داد و نوشت: هدف قرار گرفتن کارگران بخش عمرانی 
ایران توس��ط تروریس��م اقتصادی تنها نش��ان دهنده حداکثر 

شکست )سیاست( "فشار حداکثری" است.
ظریف در ادامه این پیام توئیتری نوش��ت: آمریکا می تواند هر 
مرد و زن و بچه ای را تحریم کند، اما هرگز نمی تواند ایرانی ها 
را تسلیم زورگویی خود کند. آمریکا به جای آنکه )چاهی را که 
در آن قرار دارد( عمیق تر حفر کند، باید سیاست های شکست 

خورده را کنار گذاشته و به برجام بازگردد.

گام های کاهش تعهدات برجامی خردمندانه بود
یک کارشناس مسائل هس��ته ای معتقد است  گام های کاهش 
تعهدات برجامی ایران به خصوص گام سوم، خردمندانه بود و 

باعث شد که طرف های مقابل به تکاپو بیفتند.
حسن بهش��تی پور در گفت وگویی با فارس، عنوان کرد: تمام 
قرائن و ش��واهد نش��ان می ده��د که اروپایی ه��ا در این مدت 
باقیمان��ده کار خاصی انجام نخواهن��د داد، نه اینکه نخواهند، 

بلکه نمی توانند.
وی با توضیح این نکته که اروپایی هایی در موقعیتی نیس��تند 
که بتوانند با هژمونی مالی آمریکا مقابله کنند، یادآور ش��د: از 
اردیبهش��ت ۱۳۹۷ عما مشخص شد آمریکا دست برتر را در 
نظام پولی بین المللی دارد و متاس��فانه عما کشورها را مجبور 
کرده که با ایران مبادالت مالی خود را قطع کنند و این ربطی 
ب��ه اروپا هم ندارد حت��ی مالزی، کره جنوب��ی، ژاپن، چین و 

روسیه نیز با این وضعیت روبرو هستند.
این تحلیلگر مسائل بین الملل با ذکر این نکته که این واقعیت 
تلخی اس��ت ک��ه آمریکا متاس��فانه به نظام پول��ی بین المللی 
تحمیل ک��رده که با ایران مبادله نک��رده و انتخاب کنند یا با 
آمریکا مبادله داش��ته باشند یا با ایران، عنوان کرد: چون نظام 

س��لطه در اختیار آمریکاست، این کشورها نمی توانند کاری را 
صورت دهن��د و حتی اگر اروپا بخواهد ب��ه ایران کمک کند، 
ب��دون هماهنگی با آمریکا در نظام پولی بین المللی، نمی تواند 

کمکی کند.
وی ب��ه س��ازوکار مالی اینس��تکس نیز اش��اره ک��رد و افزود: 
اینس��تکس که بحث پول نبود، عما شرکت های اروپایی وارد 

ماجرا نشدند، چون نگران بودند که تحریم شوند.
این کارش��ناس اضافه ک��رد: پیش بینی این اس��ت که تا ۱4 
آبان ماه اتفاق خاصی را در سمت اروپایی شاهد نخواهیم بود، 
ضم��ن اینکه ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانس��ه اعام کرده 
که می خواهیم با ایران درباره پکیج کلی وارد مذاکره ش��ویم؛ 
آیا این پکیج همانی اس��ت که آمریکایی ها می گفتند یا پکیج 
جدیدی اس��ت؟ مشخص نیست و باید بررسی کرد تا مشخص 

شود که نظر او چیست.
وی بار دیگر تأکید کرد: به نظر می رسد اتفاق خاصی از ناحیه 
اروپا نیفتد، نه ب��ه این خاطر که نمی خواهند، بلکه نمی توانند 

کاری را در این زمینه انجام دهند.
بهشتی پور در ارزیابی از سه گام قبلی کاهش تعهدات برجامی 
و در پاس��خ به این پرسش که آیا به نظر شما آن گام ها قاطع 
بوده اس��ت یا خیر؟ اظهار داشت: بس��تگی دارد ما قاطعیت را 
چه چیزی تعریف کنیم. قاطعیت یعنی ش��ما اراده کرده و آن 
را محقق می کنید؛ یعنی خردمندانه فکر و جمع بندی کرده و 
بعد بدون تردید اجرا می کنید. پس قاطعیت این است که شما 
تصمیمی را خردمندانه می گیرید و دچار احساسات نمی شوید 
و ب��ا توجه ب��ه امکانات و ق��درت مانور خود، ای��ن تصمیم را 

می گیرید و سپس با قاطعیت اجرا می کنید.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل اضافه کرد: ب��ه اعتقاد من، 
ایران در این س��ه مرحله این مشخصات را داشته است، یعنی 
خردمندان��ه تصمیم گرفته اروپایی ها را به س��مت آمریکا هل 
ندهد، بلکه سعی کند همچنان با چین، روسیه و اتحادیه اروپا 
و اعضای غیر آمریکایی برجام همکاری داشته باشد و در عین 
ح��ال اقداماتی را انجام دهد ک��ه طرف مقابل را به تجدیدنظر 

وادار کند.
وی ب��ا طرح این س��ؤال که چگون��ه آنها ب��ه تجدیدنظر وادار 
می ش��وند؟ پاسخ داد: در مرحله سوم ش��اهد بودید که چقدر 
فرانس��وی ها، آلمان ها و انگلیس��ی ها به تکاپ��و افتادند. حتی 
انگلیس��ی ها کارشناس خود را در زمینه بازطراحی راکتور آب 
سنگین اراک به ایران فرستادند که نشان می دهد این اقدامات 

موثر بوده است.
ب��ه گفته بهش��تی پور آنهای��ی که می گوین��د گام های کاهش 
تعهدات برجامی که تاکنون برداشته شده موثر و جدی نبوده، 
در ارزیابی خود خطا دارند، چون این اقدامات به خصوص گام 

سوم طرف های مقابل را به تکاپو انداخت.
این کارش��ناس مسائل هس��ته ای در تش��ریح مشخصات گام 
چه��ارم کاهش تعهدات برجامی نیز عنوان کرد: مرحله چهارم 
در مدار قرار دادن س��انتریفیوژهایی اس��ت ک��ه چندین برابر 

س��انتریفیوژهای فعل��ی قدرت غنی س��ازی دارن��د، این بدان 
معناس��ت که ما می توانیم با تعداد س��انتریفیوژ کمتر، ذخایر 

خودمان را افزایش دهیم.
وی ادام��ه داد: اینک��ه آیا صاح اس��ت درصد غنی س��ازی را 
افزای��ش دهیم، نیز یک بحث اس��ت. باید ببینیم آیا می توانیم 
محلی برای مصرف آن پیدا کنیم؟ چون وقتی غنی س��ازی را 
افزای��ش دهیم، باید یک جایی مصرف ش��ود. ب��رای اینکه هر 
چقدر درصد غنی س��ازی را بیش��تر کنید، مقدار کیک زرد یا 
اورانیوم طبیعی بیش��تری را استفاده می کنید و همانگونه که 
در جریان هس��تید، ذخایر ما نیز الیتناهی نیست که هر گونه 

دلمان بخواهد در این زمینه اقدام کنیم.
این تحلیلگر مس��ائل بین  الملل گفت: در مرحله اول باید توان 
هسته ای خود را از طریق در مدار قرار گرفتن سانتریفیوژهایی 
که قدرت غنی سازی آنها چند برابر ماشین های IR-۱ است، 
افزای��ش دهیم و به نظر م��ن این اقدام به ان��دازه کافی برای 
طرف های مقابل هش��دار دهن��ده خواهد بود و حتما آنها را به 

تکاپوی جدید وادار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام حس��اب ش��ده را ب��ه احتمال ۹۹ 
درص��د انجام می دهیم، یادآور ش��د: یک درص��د را برای این 
می گ��ذارم که طرف اروپایی در چن��د روز باقیمانده اقدامی را 

صورت دهد.
بهش��تی پور ادام��ه داد: ایران اع��ام کرده که تعه��د در برابر 
تعه��د و اگر آنه��ا تعهداتی را بپذیرند، ما ه��م این تعهدات را 
انجام خواهی��م داد و به تعهدات قبلی برمی گردیم، ولی وقتی 
تعهدات��ی را نپذیرند ما هم تعهداتی که در برجام پذیرفتیم را 

به حالت تعلیق درآورده و کاهش می دهیم.
این کارش��ناس مسائل هسته ای خاطرنش��ان کرد: وارد کردن 
س��انتریفیوژهای جدید در مدار خیلی می تواند موثر باش��د و 
بحث راه اندازی راکتور آب س��نگین اراک نیز موضوع بس��یار 
مهمی است، چون آب سنگین اراک از موضوعات مهمی است 
ک��ه می تواند به ما کمک کند که ذخای��ر پلوتونیوم را افزایش 
دهی��م ک��ه در صنایع مختل��ف باتری س��ازی و جاهای دیگر 
استفاده می شود و آنها قبا نسبت به این موضوع حساسیت و 

واکنش هایی را داشتند.
وی ب��ا یادآوری این نکت��ه که تمام اقداماتی ک��ه ایران انجام 
می ده��د، زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی اس��ت، اظهار 
داش��ت: اینکه متاس��فانه رس��انه های ضد ایرانی مرتب تبلیغ 
می کنند که توان هس��ته ای ایران افزایش یافته، به این خاطر 
اس��ت که س��عی می کنند به این بهانه به ایران هراسی دامن 
بزنند، ولی مادامی که ای��ران زیر نظر آژانس فعالیت می کند، 
هیچگونه اتهامی به آن نمی چس��بد، چ��ون فعالیت های ایران 
صلح آمیز و در راس��تای اجرای معاهده NPT و در چارچوب 
برجام است و ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر این 
موضوع نظارت دارند و گزارش های س��ه ماهه مدیرکل آژانس 

هم هست.
این کارشناس مسائل هسته ای تصریح کرد:  هیچ جای نگرانی 

ب��رای دنیا نخواهد بود، ولی جای بهانه جویی هس��ت و آنهایی 
که دنبال بهانه هس��تند، همچنان بهانه می سازند، ولی ما باید 
هوش��مندانه کارمان را به صورت ش��فاف ادامه دهیم و سعی 

کنیم بهانه دست آنها ندهیم. 
وی همچنین درباره مطالب منتش��ر شده مبنی بر تهدید اروپا 
به خروج از برجام و استفاده از مکانیسم ماشه و ارسال موضوع 
به ش��ورای امنیت نیز عنوان کرد: زمانی  می توانند از مکانیسم 
ماش��ه استفاده کنند که از برجام خارج نشده باشند. مکانیسم 

ماشه در چارچوب برجام قابل اجراست نه در بیرون از آن. 
این کارشناس مسائل هس��ته ای پرسید: چرا آمریکا مکانیسم 
ماشه را به کار نگرفت؟ چون خودش از برجام بیرون آمده بود 
و کس��ی که بیرون آمده نمی تواند مدع��ی اجرای قطعنامه ای 

باشد که خودش آن را زیر پا گذاشته است.
بهش��تی پور با بیان اینکه اتحادیه اروپا دو وضعیت دارد، یا در 
برجام می ماند و بعد به س��مت مکانیس��م ماشه می رود یا در 
برجام نمی ماند، افزود: اگر نماند، حق ندارد مکانیس��م ماشه را 
مطرح کند. تئوری ماش��ه موقعی اس��ت که یک طرف تخلفی 
کرده باش��د و ایران هم از نظر خودش تخلفی مرتکب نش��ده 
اس��ت، چون ای��ن تعهد اوالً هنوز در چارچوب برجام اس��ت و 
ثانی��ا طرف مقابل می گوید تعهداتت را همین امروز انجام بده، 
من هم همی��ن امروز انجام می ده��م. در این وضعیت چگونه 

می توانند مکانیسم ماشه را اجرا کنند؟
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل در عین حال یادآور شد: البته 
در دوران زورگوی��ی بین المللی و اینکه قدرت ها خودش��ان را 

تحمیل می کنند، هر چیزی امکانپذیر است. 
وی گف��ت: ولی در چارچوب��ی که عنوان ک��ردم، اگر اتحادیه 
اروپا بخواهد مکانیس��م ماش��ه را به کار بگی��رد باید متعهد به 
اجرای برجام ش��ود و چون اجرای برجام در حال حاضر منوط 
به توافق آمریکا ش��ده، عما اینها نمی توانند مکانیسم ماشه را 
به کار بگیرند، ولی این نتوانستن به معنای زور نگفتن نیست. 
در دنیای امروز ه��ر کاری بگویید انجام می دهند، منتها ما از 
منطق سیاست بین الملل و حقوق بین الملل صحبت می کنیم 
و کارهای��ی که آمریکا انجام داده، خارج از منطق و سیاس��ت 

بین الملل بوده است.
بهشتی پور درباره آینده برجام نیز گفت: بر خاف مخالفان، من 
موافق برجام بوده و هنوز هم هس��تم و از آن حمایت می کنم 
و معتقدم خدمت بزرگی به کش��ور بوده است. برجام یک سند 
بین المللی اس��ت، چون ذیل قطعنامه 22۳۱ قرار گرفته است. 
قطعنامه ای که حتی آمریکا به آن رای داده، یعنی کشوری که 

خودش به آن رای داده، ناقض قطعنامه شده است.
وی در عین حال اظهار داش��ت: ولی این بدان معنا نیست که 
این س��ند از بین رفت، بلکه این س��ند وجود دارد و ثبت شده 
اس��ت. برجام دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، امنیتی و اقتصادی 
اس��ت که بخش مربوط به اقتصادی و تحریم ها برایمان بسیار 
حائز اهمیت اس��ت، چون به اقتصاد کشور ما فشار وارد کرده 

است.
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل یادآور شد: ولی این به معنای 
فراموش کردن ابعاد امنیتی، حقوقی و سیاس��ی این سند مهم 
نیس��ت، این س��ند مهم از نظر حقوقی ۶ قطعنامه تحت فصل 
هفتم منش��ور ملل متح��د را از بین برده و این س��ند چیزی 
تحت عنوان افس��انه س��ازی و ابعاد احتمالی نظامی را از بین 
برده و رس��ما طی قطعنامه ش��ورای حکام آژانس، آن پرونده 

را بسته است.
بهش��تی پور ادامه داد: ولو اینکه م��ا در برجام از نظر اقتصادی 
به نتیجه نرس��یم، اص��ل برجام و موض��وع آن همچنان باقی 
خواهد ماند. وی با طرح این س��ؤال ک��ه ما باید چه کار کنیم 
که به لحاظ اقتصادی وضعیت کش��ور بهتر شود؟ پاسخ داد: ما 
باید به فکر این باش��یم که توان اقتص��ادی را همزمان با توان 
هس��ته ای باال ببریم؛ یعنی اینکه دشمن برای اینکه به واسطه 
اه��رم تحری��م به ایران فش��ار بیاورد ، این امکان را از دس��ت 
آنها بگیریم. آمریکایی ها چه برجام باش��د و چه نباشد، از اهرم 

تحریم علیه اقتصاد ایران استفاده می کنند.
این کارش��ناس خاطرنشان کرد: اگر توافق برجام را هم نبسته 
بودیم، آنها از س��اح تحریم علیه ملت ما اس��تفاده می کردند 
و خواهن��د کرد. اگر می خواهیم آنه��ا تجدیدنظر کنند، ضمن 
اینک��ه توان هس��ته ای خودم��ان را باال می بری��م، باید به فکر 
افزایش توان اقتصادی کش��ور نیز باش��یم. درست است توان 
اقتصادی ما به موضوع تحریم گره خورده، ولی بخشی از آن به 
تحریم گره خورده و آنچه مهم است این است که ما می توانیم 
اقدامات��ی را صورت دهیم که س��اح تحریم را کم اثر یا حتی 

بی اثر کنیم.

عجز آمریکا در برابر اقتدار ملت ایران 
وقتیواشنگتندوبارهبهتحریمهایتکراریمتوسلمیشود
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