
 بن علوی در تهران
 سه موضوع را بررسی کرد

ی��ک روزنامه کویتی به نقل از یک منبع آگاه نوش��ت 
که وزیر خارجه عمان در س��فر به تهران، سه موضوع 

را بررسی کرد.
روزنامه کویتی الجری��ده به نقل از یک منبع در دفتر 
ریاس��ت جمهوری ایران نوش��ت که گفت وگوهای بن 
علوی در تهران شامل سه محور بود: طرح صلح هرمز، 

بحران یمن و نزاع بین واشنگتن و تهران.
این منبع که به نام آن اش��اره ای نشده است، افزود که 
بن علوی طرح صلح هرمز را ستود و به مقامات ایرانی 
تأکید کرد که پذیرش این طرح  در هر کشوری جز با 
حل اختالفات با ایران و کش��ورهای عربی همسایه به 

خصوص عربستان، ممکن نیست.
ب��ه گفته ای��ن منبع، بن علوی همچنی��ن بار دیگر بر 
پیش��نهاد کشورش برای ایفای نقش در نزدیک کردن 

دیدگاه های بین تهران و ریاض تأکید کرد.
طبق گفت��ه این منبع، بن علوی درب��اره بحران یمن 
نی��ز از مقامات ایرانی برای کمک به حل این بحران از 
طریق هدایت انصاراهلل به س��مت نشان دادن انعطاف 
در مذاکرات مس��تقیم بین گروه ه��ای یمنی و ریاض 
در عم��ان، درخواس��ت کرد اما مقام��ات ایرانی با این 
پیشنهاد او موافقت نکردند و گفتند که شروط کنونی 
عربس��تان به معنای شکس��ت انصاراهلل است و بحران 
یمن نیز جز با مذاکرات داخلی یمنی ها بدون دخالت 

خارجی، حل نخواهد شد.
این منبع همچنین گفت که وزیر خارجه عمان درباره 
روابط با واش��نگتن نیز به تش��ریح نتایج سفر خود به 
واش��نگتن و گفت وگو ب��ا مایک پامپئ��و وزیر خارجه 

آمریکا پرداخت.
بناب��ر گفته این منبع، ب��ن علوی به مقام��ات ایرانی 
گفت ک��ه از دیدگاه دول��ت »دونالد ترام��پ« رئیس  
جمهور آمریکا، سیاست فش��ار حداکثری بر ایران در 
ح��ال نتیجه دادن اس��ت و ایرانی ها دیر یا زود مجبور 
می ش��وند پای می��ز مذاکرات حاضر ش��وند لذا دولت 
آمریکا در حال حاضر عجله ای برای مذاکره ندارد اگر 
چه باب مذاکرات بس��ته نیس��ت اما بس��تگی به اراده 

تهران برای گفت وگوی بدون پیش  شرط دارد.
الجری��ده به نق��ل از این منبع مدعی ش��د: بن علوی 
ب��ه روحانی ابالغ ک��رد که ترامپ پ��س از اعتراضات 
اخی��ر در ایران، روحانی را در عرصه سیاس��ت داخلی 
ضعی��ف می داند و به همین دلیل دیدار با او یا مذاکره 
با ایران دیگر اولویت ترامپ نیست اما با این حال باب 

گفت وگو با ایرانی ها را نبسته است.
ای��ن روزنامه کویتی هفته گذش��ته نی��ز در خبری از 
تالش ه��ای جدی��د اروپا ب��رای برگزاری دی��دار بین 
روحانی و ترامپ به ابتکار فرانسه، ایتالیا و آلمان خبر 

داده بود.  باشگاه خبرنگاران

 اروپا درصدد سد کردن گام پنجم ایران است
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی اینس��تکس را یک اقدام 
سمبلیک دانست و عنوان کرد: تالش اروپایی ها برای این 
است که جلوی ایران را برای برداشتن گام پنجم بگیرد.

ظه��ره وند در خصوص واکنش تروئی��کای اروپایی به 
پیوس��تن 6 کشور به اینستکس با ظهره وند دیپلمات 
با س��ابقه کشور و کارشناس مسائل سیاسی به صورت 

تلفنی گفتگو کرد.
وی در آغاز با اش��اره به پیوس��تن 6 کشور اروپایی به 
اینس��تکس گفت: این اقدام یک خبر مثبت اس��ت اما 
هن��وز برای اینک��ه بدانیم نتیجه می ده��د خیلی زود 
اس��ت. این تصمیم در ش��رایطی اتخاذ می ش��ود که 
اتفاق��ات مختلفی صورت گرفته اس��ت؛ از یک طرف 
برخی اروپایی ها مانند فرانس��ه مواضع ناخوشایندی 
علی��ه ای��ران گرفتند و در واقع به ج��ای آنکه متوجه 
تعهداتشان در مواجهه با برجام باشند، فقط به صورت 

یک طرفه مطالباتشان را مطرح می کنند.
وی با بیان اینکه بعضی از کش��ورها امید بسته بودند 
که در پی اغتشاشات اخیر بتوانند امتیازی بگیرند اما 
این موضوع کامال منتفی ش��د، اظه��ار کرد: برجام در 
ح��ال حاضر در حالت کما اس��ت و جس��د آن هم در 
دست کش��ورهای اروپایی اس��ت و برای آنکه بتوانند 
آن را نجات دهند، کمیس��یون اروپا روز یکش��نبه کار 

خودش را رسما آغاز کرد.
این دیپلمات باس��ابقه کش��ورمان بی��ان کرد: تالش 
اروپای��ی ها برای این اس��ت که جلوی ای��ران را برای 
برداش��تن گام پنجم بگیرد. همچنین آنها قصد دارند 
راه حل��ی پیدا کنند تا گام هایی که تاکنون در جهت 
خارج ش��دن ایران از برجام برداش��ته ش��ده است را 

مجددا ملغی کنند و ایران دوباره به عقب بازگردد.
این کارش��ناس مسائل سیاسی اینستکس را یک اقدام 
سمبلیک دانست و عنوان کرد: با این وجود، اروپایی ها 
حتی نتوانستند این اقدام سمبلیک را هم عملیاتی کنند 
و پیوستن این شش کشور می تواند برای شرایط جدید 
کمیس��یون اروپا و خصوصا سخنگو یا مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا زمینه تحرکی ایجاد کند.
ظهره وند در عین حال با اشاره به شش کشوری که به 
اینستکس اضافه شده اند، اظهار کرد: این شش کشور 
خیل��ی در اتحادی��ه اروپا تاثیرگذار نیس��تند و از نظر 
اقتص��ادی نیز ابعاد بزرگی ندارند و اساس��ا خیلی هم 

طرف تجارت با ایران محسوب نمی شوند. ایسنا

اخبار

دیدگاه ریابکوف درباره امکان حفظ برجام
معاون وزیر خارجه روسیه درباره امکان حفظ توافق هسته ای ایران گمانه زنی هایی 

را مطرح کرد.
س��رگئی ریابک��وف اعالم کرد که کش��ورها باق��ی مانده در برنام��ه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( درباره برنامه هس��ته ای ایران تالش می کنند تا این توافقنامه 

حفظ شود، ولی در مجموع این امکان دیگر از دست رفته است.
وی گفت: طرفین تالش خود برای حفظ توافقنامه هسته ای با ایران را انجام می دهند، 

ولی در مجموع این قطار رفته اس��ت. البته باگذشت زمان ممکن است امکانات دیگری به 
وجود آید، ولی آنها مس��لماً در ش��کل های مختلف و با روش های دیگری خواهد بود. این 
دیپلم��ات بلندپایه روس افزود: با این وج��ود، طرفین همچنان تالش می کنند تا توافقات 
موجود همچنان حفظ شود، برای اینکه برجام موثر بودن خود را به خوبی نشان داده است. 
وی تاکید کرد، در حال حاضر ش��رایط پیرامون برجام آنقدر پیچیده و س��خت ش��ده که 

اطمینانی برای حفظ توافق هسته ای، حتی به حالت "معلق" آن وجود ندارد.  مهر

تحریم های آمریکا علیه ایران جنایت علیه بشریت است
س��فیرو نماینده دائم ایران در دفتر س��ازمان ملل در ژن��و تحریم های بانکی که 
مانع اصلی فروش دارو و پانس��مان مخصوص مورد نیاز بیماران پروانه ای است را 

جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند و خواستار محاکمه عامالن آن شد.
اس��ماعیل بقای��ی هامانه با تاکید بر اهمی��ت اجرای کنوانس��یون در همه ابعاد 

آن، هم��کاری بین الملل��ی از جمله تبادل فناوری و دان��ش برای بهره مندی همه 
کش��ورهای عضو از امکان اس��تفاده از دانش بیولوژی برای مقاصد صلح آمیز را رکن 

بسیار مهم کنوانسیون عنوان کرد.  
وی ضمن انتقاد ش��دید از تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، از بیماران پروانه ای 
به عنوان نمونه روشنی از قربانیان آدم کشی آمریکا تحت لوای تحریم اقتصادی نام برد.
بقای��ی هامان��ه تحریم های بانکی که مانع اصلی فروش دارو و پانس��مان مخصوص مورد 
نیاز این بیماران بوده اس��ت را نوعی جنایت علیه بش��ریت و حتی نسل کشی توصیف و 

خواستار محاکمه عامالن تحریم ها به جرم آدم کشی شد.  فارس

از برجام منفعت نبریم، گام بعدی را برمی داریم
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران ضمن ابراز مخالفت با حضور نیروهای ژاپن در 
خلیج فارس تأکید کرد که اگر ایران از برجام منفعتی حاصل نکند، هر احتمالی 

برای برداشتن گام های بعدی وجود دارد.
عب��اس عراقچ��ی تصریح کرد که موضع ایران در خصوص ای��ن اقدام ژاپن را به 

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن منتقل کرده است.
وی سیاست های آمریکا را دلیل ریشه ای تشدید تنش ها در منطقه غرب آسیا عنوان 

کرد و ضمن انتقاد از سیاس��ت های دولت ترامپ در تحمیل فش��ار حداکثری بر ایران و 
خروج از برجام گفت: اگر ایران نتواند از برجام منفعتی به دست آورد، هر احتمالی برای 
برداشتن گام های بعدی وجود دارد که شامل جلوگیری از بازرسی های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی می ش��ود. معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران در آس��تانه نشست کمیسیون 
مش��ترک برجام که قرار است ۱۵ آذرماه در سطح معاونان وزرای خارجه در وین برگزار 

شود، برای گفت وگو با مقامات چین و ژاپن به پکن و توکیو سفر کرد.  تسنیم 

و  ترکیه  تضعیف  برای  آمریکا  خیز 
هدف  است.  مشهود  بسیار  ایران، 
کشور  دو  این  تجزیه  آمریکا  اصلی 
توان  بیند  می  که  وقتی  و  است 
ندراد،  را  هدف  این  به  رسیدن 
ترور  از  حمایت  و  تحریم  به  دست 

می زند.
فعاالن  و  تحلیل گران  از  بسیاری 
که  باورند  این  بر  ترکیه  سیاسی 
حوزه  در  ترکیه  دولت  است  الزم 
کشورهای  با  منطقه ای  سیاست 
همسایه، همکاری و  ارتباط بیشتری 
داشته باشد. پروفسور سمیح ُکرای 
این  از  یکی  وطن،  حزب  سران  از 

افراد است.
ُکرای رئیس بخش  پروفسور سمیح 
ترکیه  وطن  حزب  خارجی  روابط 
امنیت  از  تسنیم،  با  گفت وگو  در 
منطقه و وضعیت ترکیه سخن گفت 
نظرخوانندگان  از  آن  مشروح  که 

می گذرد.

نمای نزدیک

ایران و ترکیه از نظر شما در موازنات منطقه 
چه نقش�ی دارند و روابط این دو کشور، بر 

تحوالت جاری چه تاثیری می گذارد؟
ب��ا توجه ب��ه تابلوی سیاس��ی تح��والت منطقه 
می توان��م ب��ه ج��رأت بگوی��م ک��ه مهم ترین و 
کلیدی تری��ن نقش ب��رای ثب��ات و امنیت این 
بخ��ش از جه��ان، در گرو روابط ای��ران و ترکیه 
اس��ت چرا که این دو کش��ور به خوبی می دانند 
که آمریکا چه ابزارهایی برای فتنه برانگیزی در 

خاورمیانه دارد.
آمریکا به ویژه با اس��تفاده از اب��زار ترور، همواره 
تالش می کند اهداف خود را پیش ببرد، اما ترکیه 
و ایران می توانند راه آمریکا را سد کنند. همچنین 
استفاده از دو ابزار تحریم و تحریک مردم، از دیگر 
مکرهای آمریکا بوده و هر دو کشور ایران و ترکیه، 

با این مشکالت روبرو شده اند.
به همین خاطر دوس��تی ایران و ترکیه و مواضع 
مش��ترک این دو بازیگر مهم، مانعی بر س��ر راه 
اه��داف آمریکاس��ت و آین��ده منطق��ه در گرو 
همکاری و همفکری مداوم تهران و آنکارا است. 

مهم ترین جلوه همکاری و همفکری ایران و 
ترکیه را در کدام حوزه می بینید؟

بدون ش��ک در س��وریه. دیدید که در چارچوب 

آس��تانه،  مذاک��رات 
همراهی و همفکری این 
تاثیری  چه  کش��ور،  دو 
ب��ر سرنوش��ت س��وریه 

گذاشت.
مورد  در  می دان��م  الزم 
مس��اله  ب��ه  س��وریه، 
دیگری نیز اش��اره کنم. 
در  ی.پ.گ  ببینی��د! 
مانند  س��وریه،  ش��مال 
نی��روی زمین��ی آمریکا 
ترکیه  عم��ل می کن��د. 
همچ��ون  می توانس��ت 
دو عملیات س��پر فرات 
در  زیت��ون،  ش��اخه  و 
عملی��ات چش��مه صلح 
نی��ز، صرف��اً بر اس��اس 
تصمی��م مس��تقل خود 

عمل کند. اما در هماهنگی با ش��رکای آس��تانه 
عمل کرد تا نش��ان دهد که ای��ن همکاری ها بر 
موازنات منطقه اثرگذار اس��ت و تدبیر روش��نی 

است در برابر اقدامات مداخله جویانه آمریکا.
ب��ه همین دلیل ما به عنوان حزب وطن، همواره 
ب��ر این مس��اله تاکی��د می کنیم که دوس��تی و 
همکاری ایران و ترکیه برای حفظ ثبات منطقه، 

ارزش حیاتی و نقش کلیدی دارد.

آیا این فقط یک دستاورد دوجانبه به دنبال 
می آورد؟

خیر. قطعاً تاثیر منطقه ای دارد و صرفاً دس��تاورد 
دوجانبه نیس��ت. روابط ترکیه و ای��ران، تاثیرات 
مثبت��ی دارد و نه تنها برای این دو کش��ور، بلکه 
برای عراق، سوریه، جمهوری آذربایجان، منطقه 
دریای س��یاه و دیگر حوزه ها، فواید بسیاری دارد. 
درست به همین دلیل است که آمریکا قصد دارد 
ایران و ترکیه را تضعیف کند. چرا که می داند این 
دو کشور در تمام این حوزه جغرافیایی تا آسیای 

میانه و قفقاز، صاحب توان تاثیرگذاری هستند.
خیز آمریکا برای تضعیف ترکیه و ایران، بس��یار 
مش��هود است. هدف اصلی آمریکا تجزیه این دو 
کشور است و وقتی که می بیند توان رسیدن به 
این هدف را ندارد، دس��ت ب��ه تحریم و حمایت 
از ت��رور  می زند. ما ش��اهد گون��ه ای همراهی و 
وحدت تاریخی بین ترکیه و ایران هستیم و این 

همراهی باید ادامه پیدا کند.

حزب ش�ما تاکنون چند هیات به دمش�ق 
اعزام کرده و در رس�انه هایتان هم، همواره 
از ض�رورت مذاکره، توافق و عادی س�ازی 
روابط آنکارا – دمشق صحبت می کنید. در 

این باره کمی توضیح دهید.
همچنان که اشاره کردید، ما گام هایی برداشتیم 
و هنوز هم فعالیت م��ا در این حوزه ادامه دارد. 
آمریکا در منطقه، همچنان حامی تروریسم است 
و هزاران تریلی سالح و مهمات و مقادیر فراوانی 
پول در اختیار ی.پ.گ گذاش��ته و از گروه های 

تروریستی دیگر نیز حمایت می کند.
مثاًل گروه فتح اهلل گولن، س��تون پنجم آمریکا و 
چهره مخوف ناتو یعنی همان تشکیالت گالدیو 
اس��ت. آمریکا از داعش هم حمایت کرده است. 
در نتیج��ه، برای کنترل این وضعیت و رفع همه 
تهدیدات تروریستی، نیازمند این هستیم که هر 
چه��ار پایتخت مهم یعنی آنکارا، تهران، بغداد و 

دمشق، با همدیگر همکاری کنند. 
به همی��ن خاطر حزب ما ت��الش می کند تا راه 
عادی سازی روابط آنکارا و دمشق را هموار کند. 
معتقدیم که باید در مدت زمانی کوتاه س��فارت 
ترکیه در دمش��ق و س��فارت س��وریه در آنکارا، 

بازگشایی شوند.
همین حاال هم با فعالیت های برخی واس��طه ها 
و میانجی ه��ا، س��طحی از رابطه بین دمش��ق و 

آنکارا در جریان اس��ت. 
ام��ا این کافی نیس��ت. 
ما معتقدیم اگر روسای 
جمه��ور و وزرای ام��ور 
ایران،  ترکی��ه،  خارجه 
عراق و س��وریه یک بار 
ب��ا ه��م دی��دار کنند و 
سعدآباد  پیمان  خاطره 
را زن��ده کنن��د، تم��ام 
موازن��ات جه��ان تغییر 
می کند. شما دیدید که 
موضع مش��ترک ایران، 
ع��راق و ترکیه در برابر 
چه  بارزانی  رفران��دوم  

دستاوردی داشت.

آیا انتظار دارید رابطه 
بین ترکیه و سوریه به 

زودی عادی سازی شود؟
بله. چون هیچکدام از این دو کشور چاره دیگری 
ندارند و شرایط برای آنکارا و دمشق دشوار شده 
و بی��ش از این نمی توانند تحم��ل کنند. هر دو 
کش��ور مجبورن��د در کوتاه مدت ب��ه اختالفات 

پایان داده و روابط را مجدداً برقرار کنند.
هم حزب شما و هم حزب جمهوری خلق، ضمن 
اشاره به معضل 4 میلیون مهاجر و آواره مقیم در 
ترکیه، بر ضرورت عادی سازی رابطه بین دمشق و 
آنکارا تاکید می کنید. اما ظاهراً هنوز مقامات ارشد 
ترکیه تمایل ندارند در این مسیر قدم بردارند. شما 

امیدوار هستید این مشکل حل شود؟
اگر سوریه تجزیه شود، در آینده، ترکیه و ایران 
نیز دچار مش��کل خواهند ش��د. بنابراین ما باید 
حاکمیت سیاس��ی و تمامیت ارضی س��وریه را 
حف��ظ کنیم. باید ه��م در براب��ر آمریکا موضع 
گرفت و هم در برابر کس��انی که سالح در دست 
گرفته اند و از س��وی آمریکا حمایت می ش��وند. 
کش��ورهای منطقه باید حساسیت مساله سوریه 
را درک کنند و تصور می کنم دمشق و آنکارا هر 

دو به هم احتیاج دارند.
ما االن می بینیم که هر سه شریک آستانه یعنی 
روس��یه، ای��ران و ترکیه، اولویت های سیاس��ی 
و امنیتی مش��ترکی دارند و ب��ه دنبال حل این 
مشکل هس��تند و می خواهند آمریکا، سوریه را 

ترک کند.

تمامیت ارضی س��وریه و پای��ان دادن به حیات 
تروریسم در این کشور، برای ترکیه یک اولویت 
حیاتی و مهم است و در این مسیر با ترویست ها 

مبارزه می کند.
در عملی��ات چش��مه صلح و در جری��ان حمله 
ترکیه به ش��رق فرات، دیدید ک��ه آنکارا در این 
راه، بسیار جدی اس��ت و همین که حمله کرد، 
مایک پنس و پامپئو دوان دوان به ترکیه آمدند 
و چی��زی که در ترکیه اتفاق افتاد، نه توافق بین 
ترکی��ه و آمریکا، بلکه قبول کردن اصل عملیات 

ترکیه از سوی آمریکا بود.
اما توافقی که در س��وچی بین ترکیه و روس��یه 
به دس��ت آمد، یک توافق جدی و ماندگار است. 
در هر ح��ال، معتقدیم که در ادامه آن مس��یر، 
گفت وگ��و بین آن��کارا و دمش��ق تکمیل کننده 
نتای��ج و دس��تاوردهای عملیات چش��مه صلح 

خواهد بود.

آیا ایجاد شهرک های کوچک در منطقه امن 
در شمال س�وریه توس�ط ترکیه، می تواند 

راهگشا باشد؟
خی��ر. این فق��ط همکاری بین آنکارا و دمش��ق 
اس��ت که می تواند مس��اله آوارگان را حل کند. 
بهتر است ترکیه به جای آن که به فکر تاسیس 
ش��هرهای جدید در منطقه امن باشد، به دنبال 
این باشد که با جمهوری عربی سوریه همکاری 
کند. چ��را که اگر ما در آنجا چند ش��هرک هم 
تاس��یس کنیم و آوارگان را به آنجا بازگردانیم، 
چنی��ن چی��زی از منظ��ر سیاس��ی و حقوق��ی 

اشکاالت و خال فراوان دارد.

ترکیه و آمریکا به خاطر مس�اله اس 400 و 
اف 35 دچار اختالفتی شده اند. از نظر شما 

راه حل این مسائل چیست؟
به باور ما، مش��کل با تصمیم قاطعانه ترکیه حل 
شد. همین که ترکیه اس 400 را وارد و خود را 

به روسیه نزدیک کرد، این یعنی حل مشکل.
کس��ی که ترکی��ه را تهدید می کند، ن��ه  ایران 
اس��ت، نه روس��یه و چین،  نه عراق. عامل اصلی 
تهدید ترکیه، آمریکا و ناتو هستند و الزم بود که 
ترکیه برای دفاع از خود، تدبیر دفاعی اتخاذ کند 

و خرید اس 400 اقدام صحیح  و مفیدی بود.
امنیت ترکیه با پاتریوت حفظ نمی شود و امنیت 
ما در گرو همکاری با غرب آس��یا و اوراسیا است. 
به همین خاطر اس��ت که ترکیه روی خود را به 
سمت ش��رق چرخانده است. نظرسنجی ها نشان 
می دهد که بیش از 90 درصد از مردم کشور ما، 
دارای تفکر سیاسی ضدآمریکایی هستند و کسی 

بر تفکر آمریکایی و غرب گرایی اصرار نمی کند.

گزارش

بهتر نیس��ت یک بار برای همیشه محتوای گفت وگوی طرفین 
روحانی و اوباما در سال 92 منتشرشود تا ضمن شفاف سازی 
برای افکار عمومی برای خود آقای روحانی نیز مش��خص شود 

این گفت و گوی تلفنی اش به جا بوده است یا نابه جا!
دیروز رئیس جمهور کش��ورمان در بیست و ششمین همایش 
بیمه و توس��عه از گفت وگوی تلفنی اش ب��ا بارک اوباما رئیس 
جمهور سابق آمریکا در سال 92سخن گفت و از لحن و ادبیات 
حس��ن روحانی مشخص است که این گفت وگوی تلفنی برای 

وی مسرت بخش و یک اتفاق و اقدام به جا بوده است 
روحانی با اشاره به اینکه مشاوران و همراهانم در سفر نیویورک 
مرا قانع کردند که برای پیش��رفت مذاکرات بهتر است جواب 
تلف��ن رئیس جمهور آمریکا را بدهم و ای��ن موضوعی بود که 
م��ورد تردید من بود، اما وقتی که همه مش��اوران و همراهان 
ب��ه اتفاق این نظر را داش��تند، قبول ک��ردم، گفت: در آخرین 
لحظاتی که در نیویورک حضور داش��تم، رئیس جمهور آمریکا 
در هت��ل محل اقامت با من تماس گرفت و پاس��خ تلفن او را 
دادم و ای��ن صحبت کوتاه حدوداً 20 دقیقه ای یک لوکوموتیو 

بسیار قوی برای حرکت قطار مذاکره بود.
وی عن��وان کرد: در این گفت وگوی تلفنی چارچوب مذاکرات 
را مش��خص کردیم و رئیس جمه��ور آمریکا 3 موضوع را برای 
مذاک��ره مطرح کرد و م��ن در آن مکالمه گفتم که راجع به 3 
موض��وع آمادگی برای مذاکره نداری��م، اما اگر موضوع اول که 
مذاکره در مس��أله هسته ای است، به نتیجه برسد و شما آن را 
درست انجام دهید، موضوع دوم و سوم هم می تواند در دستور 

کار مذاکره قرار بگیرد.
روحان��ی اظهارداش��ت: این اقدام باعث ش��د در کمتر از ۱00 
روز ب��ه توافق موقت ژنو دس��ت پیدا کنیم ک��ه در این توافق 
به طور موقت تحریم ها در بس��یاری از زمینه ها به طور موقت 
برداش��ته شد که از جمله آن این بود که از محل پول هایی که 
در بانک های آمریکا بلوکه ش��ده بود، ماهانه 700 میلیون دالر 

در اختیار ایران قرار می گرفت.
یادمان هس��ت گفت وگوی تلفنی 20دقیق��ه ای آقای روحانی با 

همتای آمریکایی اش در سال 92 و در نیویورک همان موقع نیز با 
برخی انتقادات همراه بود؛ البته برخی منتقدان دلسوز نظام نیز به 
دیدار جان کری و محمد جواد ظریف نیز انتقاد داشتند و همان 
موق��ع نیز موافق رایزنی و مذاکره می��ان ایران و آمریکا نبودند و 
مذاکره تلفنی از سوی رهبر عالی قدر انقالب اسالمی با تعبیراین 
گفت وگوبجا نبود همراه شد! البته برخی از ذوق زدگان داخلی نیز، 
این اقدام اشتباه را به خیال خود به منزله آغاز گسترش رابطه با 

شیطان بزرگ و رفع تحریم ها تلقی کرده بودند!
حتی معظم له همان موقع در جمع مس��ئوالن وزارت خارجه 
و سفرای کش��ورمان فرمودند: در گذش��ته میان مسئوالن ما 
و مس��ئوالن امریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک س��ال اخیر 
بخاطر مس��ائل حس��اس هس��ته ای و تجربه ای که مطرح شد 
انجام بش��ود، بنا شد مسئوالن تا سطح وزارت خارجه تماسها، 
نشس��تها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها 
فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر 
ش��د و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در 

تریبون های عمومی بیان کردند.
یادم��ان نرفته که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پس از 
بازگشت به کشورمان از س��فر نیویورک، به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی رفت و گزارش 

به نمایندگان مجلس درباره این سفر ارائه کرد.
منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
ش��ورای اسالمی با اش��اره به جزئیات این جلسه گفت: ظریف 
در این جلس��ه اش��اره ای به بیانات رهبر انق��الب درباره نابجا 
ب��ودن برخ��ی اقدامات در آمری��کا کرد و گفت ک��ه از نظر ما 
مکالمه تلفن��ی رئیس جمهور با اوباما ج��زو آن مصادیق نابجا 

بودن مدنظر رهبر انقالب اسالمی بوده است.
ظریف گفته بود؛ وزیر امور خارجه در این جلسه به نمایندگان 
گفت که آمریکایی ها باید قدم های زیادی برمی داش��تند و بعد 

ما به تلفن آنها پاسخ می دادیم.
همان موقع نیز تخت روانچی معاون وزیر خارجه در گفت وگو 
با ش��رق، به تایید اظهارات منتق��دان گفت وگوی تلفنی اوباما 

روحانی پرداخت و آن را بدون تاثیر در روابط دو کشور خواند 
و گفت��ه بود؛اگر فکر کنیم این گفت وگوی تلفنی در مس��ائل 
ای��ران و آمری��کا تغییر ایج��اد کرد، یا اینک��ه موجب تغییری 
در سیاس��ت های ما و آمریکا ش��د، نه اینگونه نبود، چون اگر 
تغییری ایجاد ش��ده بود را باید حس می کردیم چون چندماه 
از آن گفت وگ��و می گذرد و اگ��ر قرار بود تغییر ایجاد ش��ود، 
بای��د ح��س می کردیم ... اصال به این ش��کل نب��ود که به این 
گفت وگو به عن��وان حرکتی نگاه کنیم که به عنوان یک پازل 
و در کنار یک س��ری حرکت های دیگر، به جای بزرگی برسد. 
نظر ش��خصی من این است که این موضوع بیش از حد بزرگ 
ش��د. واقعا برخی فکر می کنند، ش��اید این کار به عنوان یک 

حرکت کوچک ش��روع ش��د تا قدم های بعدی برداشته شود، 
در حالی که اینطور نیس��ت ... به نظر من آن موضوع بیش از 

حد بزرگ شد
ح��اال بماند ک��ه آقای روحان��ی بعد از 6س��ال هن��وز از این 
گفت وگ��وی تلفن��ی تعری��ف و تمجدید و این گفتگ��و را گام 
آغارین برای دس��تاورد تقریبا هیچ برج��ام قلمداد می کند اما 
نکته قابل تامل و سوال بر انگیز این است که بهتر نیست یک 
بار برای همیش��ه محتوای گفت وگوی طرفین روحانی و اوباما 
منتشرشود تا ضمن شفاف سازی برای افکار عمومی برای خود 
آقای روحانی نیز مش��خص شود این گفت و گوی تلفنی اش به 

جا بوده است یا نابه جا!
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برای شفاف سازی، محتوای گفت وگوی تلفنی را منتشر کنید!
تعریف و تمجید حسن روحانی از مکالمه تلفنی اش با اوباما: 

معاون بین الملل حزب وطن ترکیه:

 آینده توازن منطقه در گرو همکاری تهران و آنکاراست


