
 به زودی شکست تحریم های آمریکا
اعالم خواهد شد

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت:نامه نمایندگان 
آمریکایی در راستای انتقاد از دولت ترامپ، پذیرش 

شکست آمریکا در تحریم هاست.
عب��اس مقتدایی، درب��اره نامه ای ک��ه هفده عضو 
مجلس نمایندگان آمریکا در راستای انتقاد از فشار 
حداکث��ری دولت ترامپ بر مردم کش��ور ما اعمال 
کرده ان��د، اظه��ار ک��رد: روش س��ردمداران ایاالت 
متحده آمری��کا توجه ویژه به منافع مادی کش��ور 
خودش��ان اس��ت و از همه ابزار های��ی نظیر حقوق 
بشر، پیمان ها و حضور در مجامع بین المللی برای 

دستیابی به این هدف بهره می گیرند.
او اف��زود: نباید رفتار های دولتمردان ایاالت متحده 
آمریکا را ب��ا معیار های اخالقی ک��ه مورد پذیرش 
مردم کشور خودمان اس��ت، مورد تجزیه و تحلیل 
ق��رار دهیم. آن ها اخ��الق س��کوالری را به عنوان 

مبنای اساسی رفتار ها و هنجاری خود دارند.
مقتدایی ادامه داد: کامال مش��هود است که ایاالت 
متحده آمریکا علی رغم فشار های عجیب و غریبی 
که وارد کرده اس��ت، نتوانس��ته به اهداف و مقاصد 
خود که در ذیل تحریم های اعمالی به ایران داشته، 
برسد. کارشناس مسائل بین الملل گفت: فشار های 
ای��االت متحده آمریکا بر ای��ران زحمت برای مردم 
ما ایجاد کرده و دولت را در تحت فش��ار قرار داده 
اس��ت، اما باید گفت که آمریکا هم به اهداف خود 
نرس��یده و در این مس��یر جمهوری اسالمی ایران 
موفق ش��ده اس��ت که راهکار هایی ب��رای کاهش 

فشار های تحریمی پیدا کند.
او افزود: پس از گذش��ت یک و نیم س��ال شکست 
سیاس��ت های تحریمی آمریکا مشهود شده است و 
این کش��ور از درون به دنبال یافتن راهکاری است 
که آبرومندانه از این فعالیت غیر قانونی خود خارج 

شود.
مقتدایی با اش��اره ب��ه نامه هفده نماین��ده کنگره 
آمری��کا ب��ه وزیر خزان��ه داری این کش��ور، تصریح 
ک��رد: این موضوع ک��ه تعدادی از اف��راد در داخل 
واش��نگتن و در بخش های قان��ون گذار نامه نگاری 
می کنند س��رآغاز آشکار شدن شکست آمریکاست. 
در حقیقت نامه هفده نفره ش��روع پذیرش شکست 

آمریکا در تحریم هاست.
کارشناس مس��ائل بین الملل تاکید کرد: اگر ایران 
بتواند با کار اندیش��مندانه، فعالیت های خردمندانه 
و ب��ا اتکا ب��ه درون کار ها را پیش بب��رد، به زودی 
شکس��ت تحریم ها اعالم خواهد شد به ویژه اینکه 
در جمهوری اسالمی ایران مجلس نو شکل خواهد 
گرفت. او افزود: مجلس آینده ایران مجلس��ی است 
که می تواند در برابر برنامه ریزی های بیرون از مرز ها 
ریل گذاری های جدیدی را آغاز کند. مجلس آینده 
در جهت شکس��ت سیاس��ت های تحریمی آمریکا 

هدف و برنامه های قوی تری ارائه خواهد کرد.
مقتدای��ی گف��ت: ب��ه نفع آمریکاس��ت ت��ا قبل از 
اینکه شکس��تش توس��ط ایران اعالم شود، خودش 
 از سیاس��ت های یک جانبه گرایانه دس��ت بردارد.

 باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

سفر وزیر خارجه هند به ایران 
وزارت امورخارجه هند اعالم کرد که س��وبراه مانیام 

جایشنکار قرار است امروز به ایران سفر کند.
وزارت امورخارج��ه هن��د در اطالعیه ای اعالم کرد 
سوبراه مانیام جایشنکار وزیر خارجه این کشور قرار 
اس��ت از امروزطی س��فری دو روزه و برای شرکت 
در نوزدهمین نشس��ت کمیس��یون مشترک که به 
سرپرستی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران 

برگزار خواهد شد، به تهران سفر کند.
انتظار می رود ک��ه وزیر امورخارجه هند در جریان 
این س��فر با رئی��س جمهوری ای��ران نیز گفت وگو 

کند.
سفر جایشنکار به تهران در حالی انجام می شود که 
یک منب��ع آگاه در وزارت امورخارجه آمریکا گفته 
است که واش��نگتن با اعطای یک معافیت محدود 
دهل��ی را از تحریم ه��ای مربوط به پروژه توس��عه 
بندر چابهار در ایران مس��تثنی کرده است، چراکه 
این منطق��ه برای انتقال کاالهای بشردوس��تانه به 

افغانستان اهمیت بسیار زیادی دارد.
همچنی��ن بنابر اع��الم وزارت امورخارجه هند، در 
این میان، دومی��ن کمیته پیگی��ری اجرای توافق 
س��ه جانبه چابه��ار میان ایران، هند و افغانس��تان 
روز جمع��ه در دهلی برگزار ش��د و تمام طرف ها از 
سرعت پیش��رفت در عملیات های مربوطه استقبال 

کردند. ایسنا 

خبر

برخی هنوز جنگ اقتصادی دشمن را جدی نگرفته اند 
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: همانگونه که در زمان دفاع 
مقدس با ایجاد قرارگاه ها درهمه دس��تگاه ها و هماهنگی توانس��تیم پیروز 
بش��ویم؛ درمقابل جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان هم نیازمند انسجام و 

وحدت هستیم. 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی ملت درباره ض��رورت مدیریت جنگ اقتصادی در 

ش��رایط فعلی گف��ت: مجلس به این صورت در زمینه مقابل��ه با جنگ اقتصادی در 
فضای قانونگذاری مش��کلی نداریم و بیش��تر در مبحث اجرا مشکل داریم، بنابراین 

بایستی بر اجرای قوانین نظارت کنیم تا دولت کارش را درست انجام دهد.
وی با اشاره بر تشکیل ستاد جنگ اقتصادی ادامه داد: اینکه نام آن ستاد یا قرارگاه 
و... باش��د خیلی مهم نیست و به اعتقاد من آنچه که خیلی مهم است این است که 

جنگ اقتصادی واقعی را باور کنیم. خانه ملت 

ادعاهای تکراری ترکی الفیصل علیه ایران
رئیس پیش��ین سازمان اطالعات عربس��تان در ادعاهایی تکراری ایران را به 

دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد.
ترک��ی الفیصل در مورد روابط تهران و ریاض و ادعای دخالت ایران در امور 
داخلی کش��ورهای منطقه و  اینکه ش��خصیت های عربی می گویند به خاطر 

جبر جغرافیایی ما مجبور به همزیس��تی با ایران به عنوان یکی از کش��ورهای 
منطقه هس��تیم گفت: همزیس��تی با ایران پابرجاست اما آیا این همزیستی به سود 
کس��ی اس��ت؟ به نظرم  به سود هیچ کس نیست! وی در ادامه با متهم کردن ایران 
به دخالت در امور داخلی کش��ورهای مدعی ش��د: ایران به حوثی های یمن موشک 
بالس��تیک می دهد تا شهروندان عربس��تان را مورد هدف قرار د هند. عالوه بر این 
ایران اخیرا میدان های نفتی عربستان را به طور مستقیم مورد  هدف قرار داد پس 

چگونه می توان با چنین نظامی همزیستی کرد.  ایسنا 

ایران تعهدات برجامی اش را اجرا کند
معاون وزیر خارجه کویت در جلس��ه شورای امنیت خاطرنشان کرد: گزارش 
هش��تم دبیرکل س��ازمان ملل در رابطه با انرژی هس��ته ای، موش��ک های 
بالستیک و اسلحه و همچنین تدابیر الزم برای اجرای قطعنامه ها را مطالعه 
کردیم و از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با اجرایی شدن 

تعهدات ایران در زمینه برنامه هس��ته ای اش مطلع ش��دیم. خالد الجاراهلل، در 
ادام��ه از گزارش دبیرکل س��ازمان ملل در مورد اقدام��ات ایران در ژوئیه 2019 در 
رابط��ه با کاهش تعهدات برجام��ی ابراز نگرانی و بر ضرورت اج��رای تمام تعهدات 
برجامی و مطابق با پیمان منع گسترش سالح های هسته ای و توافق جامع پادمان 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تصویب پروتکل اضافی تأکید کرد.
وی گفت که ایران باید این تعهدات را اجرا کند تا از تداوم وضعیت این کش��ور به 

عنوان یک کشور بدون سالح هستهای اطمینان حاصل شود.  تسنیم 

مایکل مولُری قائم مقام سابق دستیار وزیر دفاع 
آمریکا در امور »خاورمیانه« در یک مصاحبه ضمن 
تاکید بر مخالفت پنتاگون با خروج از برجام گفت: 
کارساز فشار حداکثری نتوانسته ایران را به پای 

میز مذاکره بکشاند.
به  پالیسی  فارن  با  مصاحبه  در  مولُری  مایکل 
آمریکایی  تحلیلی  خبری-  رسانه  این  سواالت 
ویژه مواضع  به  آسیا  منطقه غرب  درباره مسائل 

دولت آمریکا در قبال ایران پاسخ داد.
بار  پنتاگون  سابق  مقام  این  مصاحبه،  این  در 
دیگر اتهام زنی های بی سند درباره دست داشتن 
ایران در حمله ۲۳ شهریورماه یمنی ها به آرامکو 
را تکرار کرد؛ اتهامی که سازمان ملل هم آن را 
نپذیرفته است.سواالت فارن پالیسی و پاسخ های 
مسائل  درباره  پنتاگون  سابق  ارشد  مقام  این 

مربوط به ایران را در متون زیر بخوانید:

نمای نزدیک

 پیغام و پسغام ریاض 
برای مذاکره با تهران

عربستان در جنگ یمن نسبت به مواضع خود عقب نشینی 
ک��رده و ضمن اب��راز تمایل ب��رای مذاکره با ای��ران، نقش 

انصاراهلل را در آینده سیاسی یمن پذیرفته است.
ابتدای سال 91 هنگامی که یورش آل سعود به یمن آغاز شد، 
شاید بدبین ترین تحلیلگر عربستانی هم نمی توانست آینده 
این تجاوز را طوری که اکنون به وقوع پیوس��ته، پیش بینی 
کند. طی حدود پنچ س��ال گذشته، موضع گیری های سران 
سعودی در رابطه با انصاراهلل و همین طور جمهوری اسالمی 
ایران، تغییر کرده اس��ت. آل س��عود به بهانه حضور و تاثیر 
ای��ران در یم��ن و از واهمه به قدرت رس��یدن انصاراهلل در 
این کش��ور تجاوز به همس��ایه جنوبی خود را با چراغ سبز 

غربی ه��ا، خصوصا آمریکایی ها آغ��از کرد. ریاض اگرچه در 
ابتدا می پنداشت که به راحتی و ظرف چند هفته می تواند 
بر یمن مسلط شده و و همسایه جنوبی خود را اشغال کند، 
اما با س��د محکمی به نام انصاراهلل مواجه شد. سدی که به 
مرور زمان از حالت دفاعی به فاز هجومی تغییر اس��تراتژی 
داد و توانس��ت دش��من س��عودی را غافلگیر کند. در واقع 
حالتی که ام��روز ائتالف متج��اوز در آن گیرافتاده را باید 
در میان س��خنان عبدالملک الحوث��ی، رهبر انصاراهلل یمن 
جس��تجو کرد، وی در رابطه با وضعی��ت کنونی متجاوزان 
تاکید می کند: ائتالف متجاوز، هر روز در آشفتگی بیشتری 
به س��ر می برد و اعالم امارات برای کاهش نیروهایش یکی 

از دالیلی است که این مساله را تایید می کند.
ق��درت کنونی پهپادی و موش��کی کنون��ی انصاراهلل حتی 
در تخیل آل س��عود و آل نهیان هم جایی نداشت. انصاراهلل 
توانس��ت ضمن ارتقاء سطح فنی پهپاد های خود، به کمک 

»صماد ۳« فرودگاه ابوظبی را در تابس��تان س��ال گذشته، 
مورد ه��دف قرار دهد. انص��اراهلل همزم��ان تاکید کرد که 
توانای��ی حمله پهپادی به مراکز مهم��ی در ابوظبی و دبی 
را دارد. عدم نتیجه بخ��ش بودن تجاوز به یمن و در ادامه 
ش��کنندگی فوق العاده اقتصاد کریس��تالی امارات در برابر 
هرگون��ه حمله ای از س��وی انصاراهلل، از جمل��ه مهمترین 
عواملی بود که ابوظبی را بر آن داش��ت تا نیرو های خود را 
از ائتالف متج��اوز خارج کند. هرچند که بعضی آن را یک 
تغییر اس��تراتژی عنوان کردند، اما خیلی زود مشخص شد 
که اختالف نظر عمیقی بین محد بن سلمان و محمد بن زاید 

در رابطه با ادامه این جنگ وجود دارد.
قدرت یمنی ه��ا در هدف قرار دادن دش��منان خود تنها به 
امارات ختم نشده، انصاراهلل طی موثرترین حمله به مهمترین 
مرکز نفتی عربستان توانست تا در 1۴ سپتامبر سال جاری 
میالدی، 1۸ نقطه از پاالیش��گاه بقیق و ۴ نقطه از پاالیشگاه 

خریص را مورد ه��دف قرار دهد. یورش پهپاد های یمنی به 
آرامکو، آتش سوزی وس��یعی را به دنبال داشت که مهار آن 
ساعت ها زمان برد. در رابطه با توانایی باالی پهپاد ها در مورد 
هدف قرار دادن این نقاط، خالد الغمدی، یکی از مس��ئوالن 
فنی آرامکو، اعتراف کرد: »بس��یاری مناطق مهم پاالیشگاه 
بقیق مورد اصابت قرار گرفته که س��تون برج تثبیت کننده 
و بخ��ش جداکننده در میان این قس��مت ها قرار دارد«. وی 
همچنی��ن از خس��ارت ب��االی وارد آمده ب��ر تجهیزات این 
پاالیش��گاه ها گفت و اعالم کرد ک��ه گروه هایی از اروپا برای 
بازسازی این مرکز به عربستان وارد شده اند. گفتنی است، در 
پی این حمله، نیمی از تولید نفت خام عربستان که ۵ درصد 
از مصرف جهانی را هم شامل می شود، برای ساعت ها متوقف 
شد. پس از این حمله بود که شوک بزرگی به سران آل سعود 
وارد گش��ت و آن ه��ا به عدم درک صحیح از رش��د فزاینده 
انصاراهلل در حوزه پهپادی پی بردند.   باشگاه خبرنگاران 

نظر ش�ما پاس�خ  )آمریکا( به فعالیت های تابس�تان 
امس�ال ایران در خلیج )فارس( و حمله به عربستان 
س�عودی چیس�ت؟ آیا ایاالت متحده باید یک پیغام 

قوی تر می فرستاد؟
اگر واکنش ها به حمالت س��بب ایجاد بازدارندگی نش��وند، 
در آن ص��ورت آن واکنش ه��ا به اندازه کاف��ی قابل توجه 
نبوده اند. حمالت به تاسیسات پتروشیمی آرامکو در البقیق 
و خریص، بعد از س��اقط کردن پهپاد )گلوبال هاوک آمریکا 
توس��ط ایران( انجام ش��دند. اگر تعریف از "یک واکنش به 
حمله این بارش��د که این واکنش باید س��بب بازدارندگی 
ش��ود" در آن صورت، واکنش ما به اندازه کافی قابل توجه 
نب��ود. عالوه بر این، این موضوع مهم اس��ت که ایران عدم 

اقدام در برابر )حمله( تابس��تان )به تاسیسات آرامکو( را به 
عنوان یک نش��انه  در خصوص تحوالت آینده قلمداد نکند. 
اگ��ر آنها مس��تقیما به نیروهای آمریکا یا حتی ناخواس��ته 
حمله کنند مثال اگر آنها موش��ک ی��ا پهپادی به نیروهای 
نیابتی شان بدهند و در نتیجه آن در یک منطقه غیرنظامی، 
آمریکایی ها کش��ته شوند، در آنصورت باور من آن است که 

آنها با خویشتنداری )واشنگتن( مواجه نخواهند شد.

از دولت )آمریکا( به خاطر کارزار فشار حداکثری اش 
علیه ایران انتقاد ش�ده اس�ت. ه�دف از این کارزار 

چیست و آیا دارد موفق می شود؟
وزارت دف��اع )آمری��کا( مخال��ف خ��روج از برج��ام، توافق 
هسته ای ایران بود البته نه به این خاطر که این توافق یک 
توافق عالی تلقی می ش��د بلکه به خاط��ر اینکه این توافق 
جاه طلبی هایشان )ایران( برای دستیابی به یک سالح اتمی 
را مح��دود کرده بود. من صادقانه بگویم فکر نمی کنم قرار 
باش��د که ما به یک توافق عالی با ایران برسیم. این توافق، 
فعالیت مخرب )ایران در منطقه( را پوش��ش نمی داد و این 
انتق��اد بزرگ��ی بود که به آن وارد ب��ود. از نظر من، ما باید 
توافق درباره برنامه هس��ته ای )ای��ران( را حفظ می کردیم 
و درب��اره فعالیت مخرب این کش��ور یک توافق دیگر انجام 
می دادیم. ام��ا تصمیم )دولت ترامپ برای خروج از برجام( 
اتخاذ ش��د. ...کارزار فشار اقتصادی که رهبری آن بر عهده 
وزارت خارجه )آمریکا( بوده اس��ت، کارس��از بوده و سبب 
ایجاد فشار اقتصادی شده است. منبع این حرف من منابع 
در دس��ترس همگان است. شما شاهد افزایش بهای بنزین 
)در ایران( بودید...هدف )کارزار فشار حداکثری علیه ایران( 

فق��ط ایجاد فش��ار اقتصادی نبود و قرار بود که این فش��ار 
سبب ش��ود که آنها از میزان اقدامات بدشان در خارومیانه 
بکاهند و با یک برجام دیگر که ش��امل اقدامات مخربشان 
هم بش��ود، موافقت کنند. به نظر من، تجربه کنونی نشان 
می ده��د که فعالیت های مخرب آنه��ا افزایش پیدا کرده و 
آنها حتی برخی از محدودیت هایی که قبال روی غنی سازی 

هسته ای شان گذاشته شده بود را هم شکسته اند.

آی�ا با یک ن�گاه کالن باید گف�ت که کارزار )فش�ار 
حداکثری علیه ایران( کارساز نبوده است؟

ح��رف من این اس��ت که )کارزا فش��ار حداکث��ری( باعث 
ایجاد فش��ار بوده اس��ت اما هنوز به مذاکرات برای حصول 
ب��ه یک توافق جدید منجر نش��ده اس��ت و این حرف من، 
فقط گفتن یک واقعیت اس��ت. وزارت دفاع می خواست که 
ش��اهد حرکت به این سمت باش��د و به نظر من هنوز هم 
ام��کان تحقق این موضوع وجود دارد. امیدوارم که ما برای 
تحقق این کار اقدامات بیشتری انجام دهیم و شاید هم ما 
داری��م چنین کاری را انجام می دهی��م. امیدوارم که ما در 
جبهه دیپلماتیک به س��مت آنها بروی��م و برای اجتناب از 
یک درگیری منطقه ای، راهی برای س��وق دادن آنها به میز 
مذاکره پیدا کنیم. ما مکرر داریم در آس��تانه یک درگیری 
منطقه ای قرار می گیریم و مش��خص است که ایران به این 
تصمیم رسیده اس��ت که این کشور در یک جبهه متعارف 
نمی توان��د با ای��االت متحده رقابت کن��د و به همین دلیل 

رویکرد نامتعارف را در تاکتیک هایش انتخاب کرده است.

آیا به نظر ش�ما ایران بار دیگر حمله می کند؟ به نظر 

شما آنها این دفعه کجا را هدف قرار خواهند داد؟
با نگاه به گذشته به منظور پیش بینی کردن آینده باید گفت 
که وقتی آنها )ایران( از منظر اقتصادی فشار بسیاری را در 
داخل کشور احساس کنند، در تالش برای رها شدن از این 
وضع و متحد کردن مردم این کش��ور پشت سر خودشان، 
دست به یک اقدام خارجی زده اند. آنها در حال حاضر تحت 
فشار سنگینی هستند و به نظر من امکان حمله مجدد آنها 
وجود دارد. اگر گذش��ته مالکی برای آینده باش��د، در آن 
ص��ورت آنها به تمرکز بر روی اعمال فش��ار اقتصادی علیه 
متحدان منطقه ای آمریکا، عربس��تان س��عودی و امارات و 

همچنین بازار بین المللی نفت ادامه خواهند داد.

آیا ما درباره قتل جمال خاشقچی و مسوول شناختن 
عربس�تان س�عودی بای�د کاره�ای بیش�تری انجام 

می دادیم؟
بله ما باید اقدامات بیش��تری انجام می دادیم اما عربس��تان 
سعودی یک شریک کلیدی ماس��ت. ایران، تهدیدی برای 
منطقه اس��ت و سعودی مولفه تش��کیل دهنده بزرگی در 
تالش های ما )در برابر ایران( اس��ت و م��ا باید درباره یک 
موازنه برقرار کنیم و باید ضمن پاس��خگو کردن سعودی ها 
درباره قتل خاشقچی، باید روابطمان )با عربستان سعودی( 

را حفظ و آن را تقویت کنیم.

ش�ما اول دس�امبر )۱۰ آذر ماه( به کار )در پنتاگون(  
پایان دادید. به نظر ش�ما چه چیزی نیمه کاره، باقی 

مانده است؟
م��ا باید ایرانی ها را به میز مذاک��ره برگردانیم. زمان جیمز 
متیس وزیر دفاع س��ابق آمریکا اولین چی��زی که او به ما 
می گف��ت این بود که هی��چ جنگ دیگ��ری در خاورمیانه 
ایجاد نش��ود"، نه به یک جنگ با ایران. هیچ شکی در این 
باره نداشته باش��ید که درص ورت چنین جنگی، ما پیروز 

خواهیم شد. تسنیم 

گزارش

حس��ن روحان��ی دو روز پیش برای دی��داری دو روزه وارد 
توکیو و پس از استقبال رسمی، وارد گفت وگوی خصوصی 
با آبه شینزو نخس��ت وزیر ژاپن شد؛ بدون اینکه دستاورد 
خاصی این س��فر داشته باش��د، معاهده و یا تفاهم نامه ای 
امضا ش��ود، پول های بلوک��ه ایران در توکیو آزاد ش��ود به 
تهران بازگشت؛ البته  آنچه مورد نظر ناظران سیاسی است 
اینکه امید بس��تن به ژاپن برای رفع مش��کالت کش��ور که 
حتی خود به لحاظ سیاس��ی از اس��تقالل کافی برخوردار 
نیس��ت، تکرار راه خطای گذشته و دل بستن به یک سراب 

است.
آبه ش��ینزو نخس��ت وزی��ر ژاپن خ��رداد ماه س��ال جاری 
به عنوان نخس��تین نخس��ت وزیر این کش��ور در ۴0 سال 
گذش��ته، به تهران س��فر کرد، او در این دی��دار با مقامات 

جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
آب��ه هدف خود از آن س��فر را کمک ب��ه کاهش تنش در 
منطقه عنوان کرده بود و رسانه های ژاپنی از تالش او برای 
رفع مسائل مربوط به برجام و تحریم های آمریکا خبر داده 
بودند. س��فر روحانی به توکیو در پاس��خ به سفر آبه و برای 
تکمیل گفت وگوهایی اس��ت که در جریان سفر او به ایران 

شکل گرفته بود. 
ژاپن و ایران به طور سنتی روابط دوستانه ای دارند روحانی 
و آبه پیش از این، تابستان سال جاری در حاشیه برگزاری 
مجمع عمومی س��ازمان ملل ب��ا یکدیگر دیدار کرده بودند 
این دی��دار، نوزدهمین دیدار رهبران و مقامات ارش��د دو 
کش��ور در 19 سال گذش��ته و دهمین دیدار آبه و روحانی 

است.
در همین رابطه معاون سیاس��ی وزیر خارجه با بیان اینکه 

در دی��دار روحان��ی و آبه مذاکرات س��نگین و فش��رده ای 
درباره مس��ائل دوجانبه، منطق��ه ای و بین المللی، برجام و 
تحریم های آمریکا انجام ش��د، گفت: قرار شد مشورت های 

2 کشور به صورت نزدیک ادامه یابد.
سید عباس عراقچی با ذکر این نکته که در نودمین سالگرد 
روابط سیاس��ی ایران و ژاپن هستیم، خاطرنشان کرد: سال 
بس��یار فعالی در روابط دو  کشور بوده است. رئیس جمهور 
ایران و نخس��ت وزیر ژاپن در سال جاری سه بار در تهران، 

نیویورک و توکیو با یکدیگر مالقات کردند.
معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه ایران با بی��ان اینکه ژاپن از 
دوس��تان قدیم و ش��رکای تج��اری مهم ایران اس��ت و ما 
همیش��ه مش��ورت های سیاس��ی نزدیک با ژاپن داشتیم، 
اظهار داش��ت: امس��ال هم به دلیل نودمین س��الگرد و هم 
به دلیل تحوالتی که در جریان اس��ت، فشارهای آمریکا و 
تحریم های��ی که ناعادالنه با خروج آمریکا از برجام تحمیل 
شده، ضرورت داشت مشورت های نزدیک تر و فشرده تری 

صورت بگیرد.
پیش��تر نیز روحانی به مالزی س��فر کرده ب��ود و در مدت 
حضورش در این کش��ور عالوه بر سخنرانی در جمع سران 
و مقام های ش��رکت کننده در اجالس کوآالالمپور و تببین 
و تش��ریح سیاس��ت های منطقه ای و بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران، با برخی از سران و مقام های شرکت کننده 
در ای��ن اجالس دی��دار و درخصوص مس��ائل مورد عالقه 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد. 
ژاپن حتی نمی تواند بدهکاری اش را به تهران پرداخت کند 
چ��را که تمام بانک های این کش��ور تحت نظارت و کنترل 
آمریکا هس��تند و رژیم اس��تکباری آمریکا این اجازه را به 

آنها نمی دهد که با جمهوری اسالمی ایران مبادالت بانکی 
داشته باشد.

7آنطور که تس��نیم نوش��ته؛  ماه پیش بود که آبه ش��ینزو 
نخست وزیر ژاپن که حامل پیام رییس جمهور آمریکا برای 
دولت ایران بود، وارد تهران ش��د تا بلکه بتواند راهی برای 
مذاکره مس��تقیم بین تهران و واش��نگتن باز کند. سفر آبه 
در آن زمان سفر مردی اشتباه در زمانی اشتباه به مقصدی 
اش��تباه بود! ایران و آمری��کا که درگی��ر در رویارویی های 
نظام��ی و تهدیدهای لفظی در خلی��ج فارس و تنگه هرمز 
بودند، نمی توانستند در زمانی که تنش ها روز به روز افزونی 
می یاف��ت و تحریم های ضد ایران��ی وزارت خزانه داری در 
واشنگتن نیزهر روز ابعادی تازه تر به خود می گرفت از طریق 
واسطه گری ژاپن به مذاکره بنشینند. در واقع ترامپ مدتها 

پیش، یعنی از زمانی که اعالم کرده بود از توافق هس��ته ای 
بی��رون می آید، درهای مذاکره با تهران را بس��ته بود وحاال 
قصد نداش��ت بدون هیچ عذرخواهی یا عقبگرد و یا حداقل 

نشان دادن امتیازات تازه، به فکر مذاکره تازه باشد.
7 م��اه بع��د از این اتفاق و زمانی که آبه ش��ینزو بدون هیچ 
دس��تاوردی به توکیو بازگشت، حاالرییس جمهورکشورمان 
به این کش��ور س��فر کرد تا بلکه باز هم طبق معمول روال 
گذش��ته دولت، بتواند از تم��ام فرصت های پیش رو برای به 
پیش بردن پروژه مذاکره در هر ش��رایطی استفاده کند. این 
بار نیز به نظر می رس��د مانند دفعه قبل، س��فری اشتباه، در 
زمانی اش��تباه و به مقصدی اش��تباه صورت گرفت و این بار 
البته بعد اش��تباه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن 
وجود داشتن امیدی اشتباه و واهی به نتایج این سفر است.
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دل بستن به مسیر اشتباه 
عراقچی: مذاکرات سنگین و فشرده ای با ژاپنی ها داشتیم

دستیار سابق پنتاگون:

 نباید از برجام خارج می شدیم


