
ایران منتظر اتفاقی بدتر از کنسولگری 
نجف باشد

س��فیر عربستان سعودی در مصر ضمن طرح ادعاهایی 
بی اس��اس علیه جمهوری اس��امی ایران گفت: ایران 

منتظر اتفاقی بدتر از کنسولگری خود در نجف باشد.
أس��امه نقلی س��فیر عربس��تان در قاهره در واکنش با 
رسانه های مصری ایران را به فتنه انگیزی و بر هم زدن 

امنیت منطقه متهم کرد.
وی همچنین مدعی ش��د که ایران در کشورهای عربی 
هرج و مرج ایجاد و در امور کش��ورهای همسایه مانند 

عراق و لبنان و یمن دخالت می کند.
نقلی در واکنش به حمله به کنسولگری ایران در عراق 
که چهارش��نبه شب گذشته صورت گرفت: گفت ایران 
باید منتظر بیش این باش��د و حوادث آینده آس��ان تر 

نخواهد بود. ایسنا 

دیدار معاون ظریف با مدیرکل س�ازمان 
منع سالح های شیمیایی

مع��اون امور حقوق��ی و بین المللی وزی��ر امور خارجه 
ایران در حاشیه بیست و چهارمین کنفرانس کشورهای 
عضو کنوانسیون ساح های شیمیایی با فرناندو آریاس 
مدیرکل سازمان منع ساحهای شیمیایی ماقات کرد. 
در این ماقات زمینه های ارتقای همکاری بین سازمان 

مزبور و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   
در این جلسه غامحسین دهقانی کشورمان بر ضرورت 
اج��رای غیر تبعیض آمیز کلیه مفاد کنوانس��یون منع 
س��اح های ش��یمیایی و رعای��ت تعهد کش��ورها در 
کنوانس��یون پیرامون تبادل مواد و تجهیزات شیمیایی 
برای اس��تفاده های صلح آمیز، رفع موانع تجارت بین 
کشورهای عضو و عدم اعمال تحریم های اقتصادی بین 

کشورهای عضو تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به اقدامات آمریکا در توسل به تروریسم 
اقتصادی علیه کشورمان، تاثیرات آن را بر تامین دارو و 
تجهیزات مورد نیاز جانبازان شیمیایی و همچنین تهیه 
مواد اولیه برای تولید برخی داروها تشریح کرد و آن را 
مغایر با تعهدات این کشور و همچنین دیگر کشورهای 
عضو کنوانس��یون که تحت فش��ار آمریکا از این کشور 
تبعی��ت می کنند عن��وان کرد و از مدیرکل خواس��ت 
ضمن به کارگیری مس��اعی جمیل��ه خود تعهدات این 

کشورها را به آنها یادآور شود. مهر

احتمال پیوستن نروژبه اینستکس 
س��فیر نروژ در تهران عنوان کرد که کشورش به همراه 
سوئد، دانمارک، فناند، بلژیک و هلند به سازوکار مالی 

»اینستکس« می پیوندد.
الرس ن��وردروم در توئیتی اعام کرد که نروژ به همراه 
سوئد، دانمارک، فناند، بلژیک و هلند به سازوکار مالی 
»اینس��تکس« و س��ه کشور فرانس��ه، آلمان و انگلیس 
)بنیانگذار این س��ازوکار( برای تسهیل تجارت با ایران 

و کمک به حفظ برجام  خواهد پیوست.
الزم به ذکر اس��ت وزارت خارجه فنان��د نیز با صدور 
بیانیه ای اعام کرد که فناند، دانمارک، بلژیک، هلند، 
نروژ و سوئد قرار است به ساز و کار مالی اتحادیه اروپا با 
ایران بپیوندند.  در این بیانیه آمده است؛ در پرتو ادامه 
حمایت کشورهای اروپایی از توافق هسته ای و تاشهای 
جاری برای اجرای بخش اقتصادی آن و تسهیل تجارت 
قانون��ی بین اتحادیه اروپا و ای��ران، ما اکنون در فرآیند 
سهامدار شدن در سازو کار مالی )اینستکس( هستیم. 

 صدا و سیما

دیو هفت سر صهیونیسم تعبیر موسوی 
از رژیم اشغالگر قدس

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در سالروز جهانی 
همبس��تگی با مردم فلس��طین، رژیم اشغالگر قدس را 

»دیو هفت سر صهیونیسم« خطاب کرد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
امروز ۲۹ نوامبر همزمان با  سالروز جهانی همبستگی با 
مردم فلسطین با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس 
در صفحه توئیترش نوش��ت: هفت دهه بی شرمی یک 
رژیم و هفت دهه ش��رمندگی جامعه جهانی از  اشغال، 
ترور، تجاوز، تزویر، جنایت، غارت و نس��ل کشی« دیو 
هفت سر صهیونیس��م. روز جهانی همبستگی با مردم 

فلسطین.  ایسنا

مخالفت آلمان با سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران 

یک مق��ام وزارت امور خارجه آلم��ان اعام کرد دولت 
متبوعش قصد ندارد با سیاست فشار حداکثری آمریکا 
علیه ای��ران همراه ش��ود. راینر برول در یک نشس��ت 
خب��ری به خبرنگاران گفت: »ما در خصوص سیاس��ت 
فش��ار حداکثری علیه ایران، با دول��ت آمریکا همراه و 
هم نظر نیس��تیم. ما به تاش خود ب��رای حفظ برجام 
و بازگرداندن ایران ب��ه اجرای تعهداتش ادامه خواهیم 
داد.« مقامات دولت آلمان از جمله »هایکو ماس« وزیر 
امور خارجه آلمان پی��ش از این نیز مخالفت خود را با 
سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ایران ابراز داشته و به 
درخواست های آمریکا برای همراه شدن با این سیاست 

پاسخ منفی داده بودند.  فارس

اخبار

برجامبهاروپااجازهاستفادهازمکانیسمماشهرانمیدهد
سخنگوی وزارت خارجه گفت: برجام در شرایط کنونی به اروپا اجازه نمی دهد که 
در قبال اعمال حق مشروع ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا 
و نقض اساس��ی تعهدات طرفهای اروپایی، به مکانیس��م ماش��ه استناد کند. سید 
عباس موس��وی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص برجام 

و همچنین امکان بهره گیری از مکانیسم حل و فصل اختافات این سند )ممانیسم 
ماش��ه( تصریح کرد: این اظهارات غیرمسئوالنه و غیرس��ازنده بوده و شدیدا، کارآمدی 

ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام توسط کلیه طرف ها در راستای نظام رفع تحریم 
های برجام و مصوبات کمیسیون مشترک را مخدوش می کند.

وی در خصوص امکان بهره گیری فرانسه و دیگر اعضای باقیمانده برجام از مکانیسم حل و  
فصل اختافات نیز گفت: منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختافات پیش بینی شده در 

برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است.  باشگاه خبرنگاران 

تأکیدروسیهبرلزومبررسیواقعبینانهپیرامونبرجام
س��خنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد، گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره 
روند اجرای برجام باید متعادل و واقع بینانه  بوده و در نشست کمیسیون مشترک 
برجام در وین نیز بررس��ی همه جانبه و سازنده ای از تمامی ابعاد توافق هسته ای 

صورت بگیرد.
ماریا زاخارووا با یادآوری اینکه دقیقاً این قطعنامه توافق هسته ای با ایران را تایید 

قرار داده، تاکید کرد: مقامات مس��کو امیدوارند که ارزیابی متعادل و واقع بینانه ای از 
طرف سازمان ملل در این باره انجام شود که به تثبیت اوضاع پیرامون برجام کمک کند. 
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: ما معتقد هس��تیم زمان آن فرا رسیده تا همتایان ما از 
ن��گاه کردن به ایران به عنوان یک هدف دائمی برای تاش هایی که هیچ پایه و اس��اس 
حقوقی ندارند، دس��ت کشیده و به این کش��ور به عنوان ابزاری که می توان با کمک آن 

بسیاری از مسائل را حل و فصل کرد، نگاه کنند.  صداوسیما

عذرخواهیوزیرخارجهعراقدرتماستلفنیباظریف
وزی��ر خارجه عراق در تماس��ی تلفنی با ظریف ضم��ن عذرخواهی از تعرض به 
سرکنسولگری ایران در نجف، بر تعهد دولت متبوع خود برای حفاظت از اماکن 

دیپلماتیک و دیپلمات های ایرانی تاکید کرد.
ب��ه دنبال تعرض به سرکنس��ولگری جمهوری اس��امی ایران در نجف اش��رف، 

محمدعلی الحکیم در تماس��ی تلفنی ب��ا محمدجواد  ظریف ضمن عذرخواهی از 
ای��ن اقدام خرابکارانه بر تعهد دولت متبوع خ��ود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک 

و دیپلمات های ایرانی تاکید کرد. یک گروه آش��وب طلب به سرکنس��ولگری جمهوری 
اس��امی ایران در نجف اش��رف حمله کرده و بخش هایی از این س��اختمان را به آتش 
کشیدند. بر اساس گزارش منابع محلی، متجاوزان به کنسولگری ایران در شهر نجف، نه 
از اهالی این ش��هر بلکه عموماً گروهی نقابدار بوده اند که با برنامه ریزی برای این اقدام و 

آتش افروزی به نجف آمده بودند.  ایسنا

معاون وزیر خارجه ای��ران در مصاحبه با یک پایگاه خبری 
هلندی گفت اروپا باید در برابر تس��لط آمریکا بر سیس��تم 
مالی خود مقاومت کرده و برای حفظ برجام الزم اس��ت که 

تاش بیشتری کند.
سید عباس عراقچی اِن.آر.سی با بیان اینکه برجام هم اکنون 
در ش��رایطی مانند مراقبت های ویژه قرار دارد، توضیح داد: 
می خواهم تأکید کنم که یکی از درس هایی که ما از مسئله 
برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به 
آن، ظاهرا اعمال تحریم های جدید بود. اگر قرار است چنین 
باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم. اینکه چطور 
را فعا نمی توانم بگویم. دیگر درس��ی که گرفتیم این است 
که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می دهد«.

وی ضمن اش��اره به اینکه کس��ی نمی تواند آسیب هایی که 
تحریم ها به ایران زده را نفی کند، اظهار داش��ت: در همین 
حال، کاما طبیعی است که مردم از سیاست دولت ناراضی 
باش��ند و آن را نش��ان دهند. مردم کاما ح��ق دارند بحث 
کرده و خواس��ته های خ��ود را بگویند. ای��ن در هر جامعه 
دموکراتیکی رخ می دهد. ش��ما هر ش��نبه این را در پاریس 
می بینید. اما کس��ی نمی پذیرد که این مس��ئله با توسل به 

خشونت و آتش زدن ساختمان های عمومی همراه شود.
معاون وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که اروپا در 
چ��ه زمینه ای موفق عمل نکرده، گف��ت: اینکه اروپابا ایران 
تجارت کند، کاما قانونی و مش��روع است. اما کمپانی های 
اروپایی بعد از تحریم های آمریکا از ایران رفتند. کشورهای 
اروپایی می گویند که می خواهند به برجام پایبند باشند اما 
اروپا نش��ان داده یا نمی تواند یا نمی خواهد در برابر تس��لط 

آمریکا به سیستم مالی آنها مقاومت کند.

عراقچی با بیان اینکه اروپا باید از حاکمیت و استقال خود 
دفاع کند، تصریح کرد: اروپا باید صندوقی ایجاد کند که از 
کمپانی های خود در برابر تنبیه آمریکا محافظت کند، حتی 
با وجود اینکه تجارت با ایران کاما قانونی است. اروپایی ها 
باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهند. هرچیزی بهایی 
دارد. ی��ک ضرب المث��ل ایرانی می گوی��د، نمی توانید بدون 

خیس شدن، شنا کنید«.
وی در پاس��خ به س��وال درباره فرصت های باقی مانده برای 
حف��ظ برجام، توضیح داد: به نظ��رم این فرصت وجود دارد 
اگ��ر طرف دیگر به تعهداتش ذی��ل توافق کاما عمل کند. 
ایران ت��ا کنون هزینه های خ��ود را پرداخت کرده و اکنون 
نوبت دیگر طرف هاس��ت که چنین کاری را انجام دهند. ما 
پذیرفتیم که برنامه هس��ته ای خ��ود را محدود کنیم. اما ما 
در شرایط فش��ار حداکثری از سوی آمریکا قرار گرفتیم. ما 
از تحریم ها آسیب می بینیم. راهکارهای عملی برای خاص 

شدن از تحریم ها باید ایجاد شود.
معاون دس��تگاه دیپلماس��ی ایران درباره تاش های امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه برای حفظ توافق هس��ته ای 
نیز گفت: »ما از تاش های او قدردانی می کنیم. اما س��وال 
بزرگت��ر اینجاس��ت که آی��ا آمریکا هم ق��در آن را می داند. 
راس��تش را بخواهید، م��ن فعا هیچ فرص��ت بزرگی برای 
اقدامات ماکرون نمی بینم. عراقچی در پایان، به این س��وال 
که آیا ایران تمایل دارد درباره توافق گسترده تری همانطور 
که آمریکا می خواهد مذاکره کند، اینگونه پاس��خ داد: خیر، 
ما نمی خواهیم دوباره بر سر برجام مذاکره کنیم. همچنین 
ما بر سر برنامه موشکی خود به هیچ وجه مذاکره نمی کنیم. 

موشک ها برای امنیت ما ضروری است. تسنیم 

جدیدترین ارزیابی عراقچی از نتایج پایبندی به برجام:

تحریم  بیشتر
تخت روانچی:

هیچ کشوری حق تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را ندارد
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تأکید بر اینکه 
هیچ کش��وری حق تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را 
ندارد، گفت: دولت افغانس��تان باید در مرکز مذاکرات صلح 
باشد. مجید تخت روانچی پس از سال ها ناامنی و بی ثباتی، 
مردم افغانس��تان خواهان صلحی حقیقی و پایدار هس��تند 
و هرگون��ه مذاکرات صل��ح باید با حضور هم��ه جناح های 
افغانس��تان،مدیریت و مالکی��ت خود افغان ه��ا و محوریت 

دولت این کشور باشد.
مجی��د تخ��ت روانچ��ی س��فیر و نماینده دائ��م جمهوری 
اسامی ایران در سازمان ملل در سخنرانی خود در نشست 
چهارش��نبه مجمع عمومی این س��ازمان که برای بررس��ی 
وضعیت در افغانستان برگزار شده بود، گفت: هیچ کشوری 
حق تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان را ندارد و چنین 

حقی انحصاراً متعلق به مردم این کشور است. 
وی اف��زود: ه��ر فرآیند صلحی بای��د مبتنی ب��ر آرمانهای 
حقیقی و نیازهای واقعی مردم افغانس��تان و حفظ و تقویت 
دستاوردهای این کشور، شامل قانون اساسی،نظام جمهوری 

اسامی و نهادهای برآمده از آن باشد.
نماین��ده کش��ورمان همچنین با اش��اره ب��ه معضل حضور 
نیروهای خارجی در افغانس��تان، خواستار خروج زمانبندی 

شده و مسؤوالنه آنها شد.
وی با تاکید بر ضرورت تاش موثر برای مقابله با گروه های 
تروریس��تی و قاچاقچی��ان مواد مخدر با اش��اره به اقدامات 
کشورمان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: در این زمینه 
تاکنون ۳۸۱۵ نفر از نیروهای ایرانی شهید و بیش از ۱۲۰۰۰ 
نفر نیز زخمی ش��ده اند که نش��ان دهنده جدیت ایران در 

این زمینه است. روانچی همچنین به آثار منفی تحریم های 
غیرقانونی آمریکا علیه ایران ب��ر وضعیت پناهندگان افغان 
در کش��ورمان اش��اره کرد و گفت: این وضعیت باعث شده 
خیلی از آنها به طور جدی در فکر مهاجرت مجدد به س��ایر 
کشورها از جمله اروپا باشند. پیشترنیزسفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل  با انتقاد از عملکرد سازمان ملل گفته 
بود؛ شورای امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است 
و باید اصاح شود. مجید تخت روانچی در عین حال تأکید 
می کند که اصاح ش��ورا صرفا به معنی افزایش اعضای آن 
نیست و این موضوع نباید به خودی خود یک هدف قلمداد 
شود، بلکه باید وس��یله ای برای نیل به هدف بزرگتر، یعنی 
بهبود عملکرد این نهاد باش��د. وی درباره اصاحات شورای 
امنیت این سازمان سخنرانی می کرد، گفت: نگاهی گذرا به 
عملکرد ش��ورا در گذشته و حال نشان می دهد که این نهاد 
دموکراتیک، ش��فاف و پاسخگو نبوده و اقداماتش مبتنی بر 
قانون نیس��ت، انتظارات ما را برآورده نمی کند و عملکردش 
در بس��یاری از موارد غیر منطبق با منشور ملل متحد و نیز 
فراقانونی اس��ت. وی افزود: در نتیجه، در حال حاضر شوری 
امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه بوده و نمی تواند 

همگام با تغییرات گسترده جهانی اقدام کند.
نماینده کشورمان با اعام اینکه تنها استاندارد طایی برای 
ارزیابی عملکرد شورای امنیت، »اصول عدالت و حقوق بین 
الملل« است، گفت: به عنوان مثال بررسی عملکرد شورا بر 
این اس��اس در منطقه خاورمیانه، آشکارا نشان می دهد که 
»عدال��ت و قانون« اصلی ترین عناصر مفقود در اقدامات آن 

است. مهر

گزارش

اظه��ارات وزیر دفاع فرانس��ه در منامه و گای��ه از عدم ورود 
واش��نگتن به تقابل نظامی با ایران نشان از توهم فرانسوی ها و 

همچنین موضع خصمانه و پنهانی آن ها علیه تهران دارد.
کمتر کس��ی در طول تاریخ فرانسوی ها را به عنوان یک قدرت 
بزرگ استعماری در منطقه غرب آسیا به رسمیت می شناسد. 
علی رغم حضور گسترده فرانسوی ها در آسیای جنوب شرقی، 
آفریق��ا و آمری��کای التین، پاریس هیچ گاه نتوانس��ت قدرتی 

جدی در منطقه خاورمیانه باشد.
بخش مهم��ی از مس��تعمرات فرانس��وی ها در هن��د همانند 
متصرفات آنان در آمریکای ش��مالی به دست انگلیسی ها فتح 
شد. اگرچه در دوران ناپلئون فرانسوی ها به دنبال دست اندازی 
به قلمرو بریتانیا از طریق ایران بودند، اما ناپلئون بناپارت که با 
امضای تفاهم نامه ای با فتحعلی ش��اه قاجار متعهد به آموزش 
ارتش ایران شده بود، پس از امضای توافق صلح با تزار روسیه 
با زیر پاگذاش��تن تعهدات خود ژنرال گاردن رییس افس��ران 

اعزامی به ایران و همراهان وی را پاریس فراخواند.
حاال پس از گذش��ت بیش از ۲۰۰ س��ال پاریس حریصانه به 
دنبال اس��تفاده از توان سایر کشورها برای ادامه سیطره غرب 

بر خلیج فارس و آسیای جنوب غربی است.
به طور حتم یکی از مس��ائلی که امروز ذهن هر سیاس��تگذار 
ارش��دی در حوزه مس��ائل بین الملل را به خود مشغول کرده 
مس��یر آینده توازن نیروها در س��طح دنیا اس��ت. سناریوهای 
مختلف��ی در ای��ن باره مطرح ش��ده اما به ط��ور حتم یکی از 
اجزای مشترک تمام آن ها نحوه تقابل چین و آمریکا به عنوان 
دو قدرت مهم اقتصادی در قرن بیس��ت و یکم اس��ت. طبیعی 
اس��ت که با وجود رقیب قدرتمندی همچون چین که تا سال 
۲۰4۰ از نظر تولید ناخالص ملی آمریکا را پش��ت س��ر خواهد 
گذاش��ت، آمریکا تمرکز خود را بر سایر مناطق جهان کاهش 

خواهد داد.
به نظر می رس��د اولین قربانی این کاه��ش منطقه خاورمیانه 
باشد. نقطه ای از دنیا که در طول نیم قرن گذشته محل تمرکز 
ت��وان نظامی آمریکا برای حفظ اس��تیای غ��رب بوده و حاال 
با تحوالت ژئو پلیتیکی و اقتصادی از جمله کش��ف و توس��عه 
»ش��یل نفت« در حال از دست دادن اهمیت خود برای غرب 

است.
از همین رو اس��ت ک��ه فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانس��ه به 
صراحت به این موضوع اشاره کرده و می گوید: صرفنظر از اینکه 
چه کسی پیروز انتخابات بعدی آمریکا خواهد شد، کناره گیری 
آمریکا از مس��ائل غرب آسیا وجود دارد و ادامه خواهد داشت. 
ما شاهد جدایی تدریجی و عمدی آمریکا از غرب آسیا هستیم 
و زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا، به حمات 
شیمیایی س��وریه در سال ۲۰۱۳ پاس��خ نظامی نداد، راهبرد 

کناره گیری آمریکا از غرب آسیا نمایان شد.
نکته جالب تر اینجاس��ت ک��ه وزیر دفاع فرانس��ه آمریکا را به 
خاطر بی پاسخ گذاشتن حمات ماه های اخیر که خلیج فارس 
را تهدی��د می ک��رد، مورد انتقاد قرار داد. او همچنین هش��دار 
داد که بازدارندگی چند ده��ه آمریکا در این منطقه نفت خیز 

نشان دهنده کاهش قدرت این کشور است.
اشاره مس��تقیم بارلی به حماتی بود که به برخی کشتی ها و 
تاسیس��ات امارت و عربستان سعودی انجام شده بود و این دو 

کشور ایران را مسئول این حمات معرفی می کنند. اگرچه این 
س��خنان را نمی توان بی ارتباط با به راه افتادن ائتاف دریایی 
اروپایی برای حفظ امنیت در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس 
دانس��ت، اما نفس بیان چنین گایه هایی نش��ان می دهد که 
حتی راه افتادن چنین ائتافی لقمه ای بزرگتر از دهان فرانسه 

و کشورهای همپیمان وی است.
چرا فرانسوی ها دست به دامان آمریکایی ها شده اند؟

برای این که بتوان محدودیت های کشوری همچون فرانسه را 
برای چنین ادعاهای بزرگی درک کرد، کافی است تا نگاهی به 

ظرفیت و توان نیروی دریایی این کشور بیندازیم.
علی رغم این که نیروی دریایی فرانسه با داشتن 4 زیر دریایی 
کاس "تریفومان��ت" مجهز به موش��ک های بالس��تیک ام ۵۱ 
توانمن��دی تافی حمات اتمی احتمالی به خاک این کش��ور 
را دارد، اما به طور کلی بعد از کش��ورهایی همچون روس��یه، 

انگلستان و حتی چین قرار می گیرد. 
کافی اس��ت بدانیم که نیروی دریایی فرانس��ه مدت ها اس��ت 
که هیچ ناوش��کن ی��ا رزم ناوی را به خدمت نگرفته اس��ت و 
تمام توان خود برای روی ۲۰ فروند فریگیت یا ناوچه سنگین 

متمرکز کرده است.
این در حالی اس��ت که انگس��تان و روس��یه به عنوان رقبای 
احتمالی فرانسه دارای ناوش��کن های سنگین هستند. روسیه 
نیز در حال بازس��ازی رزم ناوهای خود برای حضور قدرتمندتر 
در دریا اس��ت. چینی ها نیز به س��رعت در حال توسعه ناوگان 
ناوه��ای هواپیماب��ر خ��ود و همچنی��ن ناوش��کن های جدی 

هستند.
در مقابل آمریکایی ها نیز فرانس��وی ها هیچ حرفی برای گفتن 
ندارند. بس��یاری از کارشناس��ان نیروی دریایی فرانسه را یک 

نی��روی دریایی منطقه ای می دانند که تنها در آب های اروپایی 
حرفی برای گفتن دارد. در طول سال های گذشته فرانسوی ها 
در منطق��ه خاورمیانه و آفریقا به ش��دت بر توان لجس��تیکی 

آمریکایی ها تکیه می کردند. 
حتی در نبردهای نیروی زمینی فرانس��ه در کشور مالی برای 
س��رکوب قبایل طوارق که در آس��تانه نزدیک شدن به باماکو 
پایتخت این کش��ور بودند این هواپیماه��ای ترابری آمریکایی 
بودند که تدارک نیروهای فرانس��وی را در جریان نبرد فراهم 

می کردند. 
حاال در این می��ان و در حالی که آمریکایی ها به دنبال بیرون 
کش��یدن نیروهای خود از خاورمیانه هستند سؤال اینجاست 
که فرانس��وی ها قرار اس��ت بر چه کس��انی برای پشتیبانی از 
نیروهای خود تکیه کنند. نیروی دریایی بریتانیا که در س��طح 
باالت��ری از نیروی دریایی فرانس��ه ق��رار دارد، عمًا در مقابل 
مصادره نفت کش  خود توس��ط نیروی دریایی ایران نتوانس��ت 

عکس العمل خاصی نشان دهد.
طبیعی اس��ت که فرانس��وی ها عاقه فراوان��ی دارند که خود 
را به عنوان نیروی ثبات س��از و متع��ادل کننده در برابر ایران 
نشان دهند اما واقعیت های صحنه نشان می دهد که ادعاهای 

فرانسوی ها تنها یک ادعای پوچ بیشتر نیست.
 ب��رای پی بردن به این واقعیت تنها کافی اس��ت نیروی وعده 
داده ش��ده اروپای��ی با توان فعل��ی نیروی دریای��ی آمریکا در 

منطقه خلیج فارس مقایسه شود.
در ای��ن می��ان اگر درگی��ری در منطقه خلی��ج فارس صورت 
بگیرد، فرانس��وی ها باز هم مجبور خواهند بود دست به دامان 
آمریکایی ها ش��وند و ش��اید ترامپ چندان بی میل نباش��د تا 

فرانسوی ها را همچون کشورهایی عربی بدوشد.

از کارش�کنی های هس�ته ای ت�ا محدود ک�ردن برنامه 
هسته ای ایران

ج��دا از ته��ی بودن ادعای فرانس��ه برای گرفت��ن جای خالی 
آمریکا در منطقه خلیج فارس، رویکرد تهاجمی فرانسوی ها در 
مقابل ایران می تواند برای دستگاه سیاست خارجی کشورمان 

آموزنده باشد.
در جریان خروج آمریکا از برجام فرانس��ه از جمله کشورهایی 
بود که به دنبال برقراری مذاکرات جدی بین ایران و آمریکا و 
همچنین حفظ برج��ام از طریق ادامه دادن فروش نفت ایران 
بود. ادعای در اولویت بودن رویکرد نرم بر رویکرد س��خت در 
سیاست خارجی اروپا و فرانسه ادعایی است که با سخنان وزیر 

دفاع فرانسه به سرعت نقض شد.
انتقاد از آمریکا به دلیل عدم واکنش س��خت در مقابل ایران با 
وجود نبود هیچ گونه ش��واهد روشن پیرامون دخالت ایران در 
حوادث 6 ماه گذش��ته خلیج فارس نش��ان می دهد که فرانسه 
موضعی به شدت سختگیرانه به خصوص در مورد توان دفاعی 
ای��ران دارد. البته در مذاکرات ژنو ۱ تا ۳ که در س��ال ۲۰۱۳ 
برگزار ش��د، فرانسه به خوبی نش��ان داد که ابایی از باجگیری 
اقتص��ادی در مقاب��ل ایران ن��دارد به طوری که رس��انه های 
فرانسوی به این نکته اشاره کردند که موضع »لوران فابیوس« 
وزیر خارجه وقت فرانس��ه در مذاکرات هسته ای تنها به دلیل 
دریافت برخی امتیازات اقتصادی در حوزه های خودروسازی و 
نفت و گاز صورت گرفته اس��ت. اقدامات فرانسوی ها به قدری 
احمقانه بود که س��بب انتق��ادات آمریکایی ها به عنوان طرف 

اصلی مذاکره با ایران در آن سوی میز شد.
ع��اوه بر ای��ن فرانس��وی ها در فراز و فرود منته��ی به خروج 
آمریکا به ش��دت کوش��یدند تا با مطرح کردن محدودیت های 
جدید برای برنامه موش��کی ایران و اف��زودن زمان به بندهای 
موس��وم به »غ��روب آفت��اب« آمریکایی ها را راض��ی به ادامه 
حض��ور در برج��ام کنند. موضعی که به هیچ عنوان از س��وی 
ایران قابل پذیرش نبود. در این زمان پاریس برای حفظ برجام 
مدع��ی انجام برخی اصاحات در آن اس��ت که بعضاً از موضع 
آمریکایی ه��ا نی��ز در این باره خصمانه تر اس��ت. بماند این که 
پاریس و کش��ورهای اروپایی تاکنون کوچکترین اقدامی برای 
از بی��ن بردن محدودیت های آمری��کا بر فروش نفت ایران و یا 
محدودیت های مالی انجام نداده اند. ش��اید زمان این رس��یده 
اس��ت که وزارت خارجه ایران رویکرد مسالمت جویانه خود را 
درباره اقدامات فرانس��وی ها کنار بگذارد. جالب اینجاست که 
اظهارات فرانسوی در اجاس دریایی منامه علی رغم انعکاس 
در رس��انه های ایران با هیچ واکنش��ی از سوی وزارت خارجه 
روبه رو نش��د. شاید زمان این فرا رسیده است که با یک اقدام 
قاطع پاسخی جدی به گنده گویی های فرانسوی صورت بپذیرد 
تا پاریس نسبت به محدودیت های خود در خصوص ایران آگاه 
ش��ود. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد می توان انتظار داش��ت 
لفاظی های فرانس��وی ها نسبت به منافع ایران بیش از گذشته 
اوج بگیرد و این تلقی را در پایتخت های اروپایی به وجود آورد 
که ایران نسبت به تهدیدات آشکار از سوی کشورهای اروپایی 
هیچ واکنش��ی از خود نش��ان نمی دهد؛ نکت��ه ای که می تواند 
درآین��ده نزدیک امنی��ت ملی ایران را با خط��رات بزرگ تری 

روبه رو کند.  فارس
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