
 سپهبد سلیمانی
قهرمان ملی نیروی قدس بود

رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه در دیدار 
سفیر ایران، سپهبد شهید قاسم سلیمانی را قهرمان 

ملی و فرمانده شایسته نیروی قدس خواند.
لئونید اسلوتس��کی در این دیدار با اشاره به مواضع 
روسیه در مخالفت با یکجانبه گرایی در عرصه بین 
المللی اظهار داش��ت: قتل س��پهبد قاسم سلیمانی 
انزجار برانگیز ترین حادث��ه در دوران اخیر بود. ما 
انزجار خ��ود را از این عمل اع��ام می کنیم و آن 
را ادامه هم��ان برنامه های ضد ایرانی می دانیم که 

مدتهاست شروع شده و ادامه دارد.
کاظم جالی س��فیر ایران نی��ز در این دیدار ضمن 
اش��اره به اهمیت توس��عه همه جانبه روابط بین ۲ 
کش��ور، با اشاره به نقش مهم پارلمان ها در توسعه 
روابط خارجی دولتها و نزدیکی بین ملتها، خواستار 
گس��ترش روابط بین مجلس ش��ورای اس��امی و 

دومای دولتی روسیه شد.
بررسی برنامه های همکاری مشترک پارلمانی ایران 
و روسیه و از جمله س��فر ویچساو والودین رئیس 
دومای روسیه به تهران و برگزاری کمیسیون عالی 
همکاری های پارلمانی دو کشور از دیگر موضوعات 

مورد بحث در این دیدار بود.  ایسنا 

مکانیسم ماشه یک تصمیم سیاسی 
خطرناک است

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که اقدام کشورهای 
اروپای��ی در فعال کردن مکانیس��م ح��ل اختاِف 

برجام، یک تصمیم سیاسی خطرناک است.
س��رگئی الوروف تاکید ک��رد این اق��دام اروپاییها 
درباره مکانیسم حل اختاف، شانس باقیمانده برای 
نج��ات برجام را کاهش می دهد. آنها در اقدامی که 
آن را تاش برای حفظ برجام خوانده اند، با انتش��ار 
بیانیه ای، مکانیسم حل اختاف در چارچوب برجام 
را فعال کردند.  فعال س��ازی این ساز و کار می تواند 
ط��ی روندی چند ماه��ه به بازگش��ت تحریم های 

بین المللی علیه ایران منجر شود.  صداوسیما   

اخبار

اصابت موشک های ایرانی به چشم هوایی 
آمریکا در عین االسد

ی��ک خبرگ��زاری غربی ط��ی گزارش��ی میدانی از 
پایگاه هوایی عین االس��د عراق نوش��ت در جریان 
موش��کباران ایران، نظامیان آمریکایی ارتباط خود 
را با چش��مان پیش��رفته خود در آس��مان از دست 

دادند.
خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش داد، »لحظاتی پس از 
موشکباران ایرانی ها برای انهدام پایگاه هوایی عین 
االسد در عراق، سربازان آمریکایی ارتباط خود را با 
چش��مان فوق القاعده قدرتمند و گران قیمت خود 

در آسمان از دست دادند.
بر اس��اس این گزارش، در زمان حمات موش��کی 
در س��اعت 1:35 بامداد هش��تم ژانویه )18 دی(، 
ارتش آمریکا هفت فروند هواپیمای بدون سرنشین 
)پهپ��اد( را ب��ر فراز عراق به پ��رواز در آورده بود تا 
پایگاه های محل استقرار نیروهای ائتاف به رهبری 

آمریکا را تحت نظر داشته باشند.
خبرگزاری فرانسه با اش��اره به اینکه 1500 سرباز 
تخلیه شده و در پناهگاه جای گرفته بودند نوشت: 
ام��ا 14 نفر خلبان در اتاقک های تاریک قرار گرفته 
بودند تا از راه دور این پرنده ها را به پرواز در آورند 
و بوس��یله دوربین ه��ای فوق الع��اده قدرتمند خود 

تحوالت مهم را تحت کنترل داشته باشند.
ای��ن گزارش در ادامه به نقل از کاس��تین هروینگ 
از نظامیان نیروی هوایی آمریکا آورده اس��ت که با 
اصابت اولین موش��ک، گرد و خاک وارد سنگر شد 
و حماتی بعدی نزدیک تر نزدیک تر بود در حدی 
که » ما فکر کردیم کارمان تمام شده است و  هیچ 

کنترلی وجود نداشت.
خبرگزاری فرانس��ه با اش��اره به اینکه هنوز بحران 
واقعی شروع نشده بود به نقل از سربازان آمریکایی 
گزارش داد که عملیات موشکباران سه ساعت طول 
کش��ید و موش��ک ها درس��ت در نزدیکی اتاق های 

عملیات خلبانان اصابت کردند.
گروهب��ان یکم ولس��ی کیلپاتریک ب��ه خبرگزاری 
فرانسه گفت: در کمتر از یک دقیقه پس از آخرین 
اصابت من به سمت پناهگاه ها رفتم و دیدم تمامی 

خطوط فیبری ما آتش گرفته است.
این خط��وط، کابین مج��ازی را ب��ه آنتن ها وصل 
می کنند و س��پس ماهواره ها پیام ه��ا را به پهپادها 
ارسال می کنند تا تصویر دوربین ها را بروی صحفه  

نمایش ظاهر شوند.  فارس 

از نگاه دیگران 

اگر فضای جنگی نبود، هرگز هواپیمای اوکراینی سقوط نمی کرد
س��فیر ای��ران در مادرید عنوان ک��رد: اگر فضای جنگی پس از ترور ش��هید 

سپهبد سلیمانی نبود هرگز هواپیمای اوکراینی سقوط نمی کرد.
حسن قش��قاوی با اشاره به دس��تور ترور ناجوانمردانه و غیرقانونی قهرمان 
ملی ایران شهید سپهبد سلیمانی توسط ترامپ عنوان کرد: این ترور فضایی 

آکنده از درخواس��ت انتقام توس��ط ملت ایران را در پی داش��ت، برابر سوابق 
موجود و مش��ابه در تاریخ اینگون��ه حوادث ناگوار در جهان، ای��ران رکوردار اطاع 
رسانی سریع در جهان شده، زیرا هیچ کشوری در جهان تاکنون نتوانسته سه روزه 

به افکار عمومی خود و جهان درباره حادثه مشابه، اطاع رسانی کند.
قش��قاوی افزود: مردم داغدار ایران از یک سو یاد شهدای حادثه هواپیمای اوکراین 
را گرامی می دارد و از س��وی دیگر برای برگزاری باشکوه ترین مراسم اربعین شهید 

سلیمانی آماده می شوند.  مهر

دفاع دوباره ترامپ از ترور سردار سلیمانی 
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از عملیات تروریس��تی ارتش این کش��ور برای 

ترور سپهبد قاسم سلیمانی دفاع کرد.
دونالد ترامپ مدعی شد که سردار سلیمانی قصد انجام حماتی علیه نیروهای 
آمریکایی داشته، اما دولت او آن را متوقف کرده است.  رئیس جمهور آمریکا 

در ادامه س��خنانش به ناآرامی های پراکنده اخیر در تهران اشاره کرده و گفت 
اف��راد حاضر در این تظاهرات ها او را دوس��ت دارند. ترامپ گفت: دیدید چه اتفاقی 

افتاده؟ در ایران، معترضان برای اولین بار طرف ما هستند. آنها طرف ما هستند.
رئیس جمه��ور آمریکا در ادامه گفت: در واقع، آنها یک پرچم بزرگ آمریکا را داخل 
خیابان گذاشته بودند و ایرانی ها هزاران و هزاران ایرانی قرار بود روی آن راه بروند، 
 آن را لگ��د م��ال کنند و روی آن پا بکوبند؛ اما همه ش��ان، آن پرچ��م را دور زدند.

 فارس 

هزاران سردار سلیمانی پرچم او را حمل می کنند
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با یادآوری مراسم باشکوه تشییع پیکر سردار 
قاس��م س��لیمانی و هم رزمانش در ایران اظهار داشت که پس از حاج قاسم 

هزاران سردار سلیمانی پرچم او را حمل می کنند.
ش��یخ نعیم قاسم اظهار داش��ت که از تهران تا کرمان صحنه عظیمی بود و 

او هرگز در طول تاریخ معاصر و یا باس��تان چنین صحنه هایی را از این حضور 
مردمی که در این مراسم در مناطق مختلف ایران به عمل آمد مشاهده نکرده بود.
وی اش��اره ک��رد که عنصر اصل��ی این حضور میلیون��ی جوانان بودند ک��ه این امر 
نش��ان دهنده روحیه انقابی ملت ایران است. معاون دبیرکل حزب اهلل ادامه داد که 
مردم به اندازه ای در راه ها و میادین تجمع کرده بودند که موجب شد زمان انتقال ما 
از مکان اقامت تا دانش��گاه تهران بسیار طوالنی شود و تصویر سردار قاسم سلیمانی 

را می شد در چهره عاشقان وی دید.  باشگاه خبرنگاران 

محسن پاک آیین سفیر سابق ایران در آذربایجان 
و کارشناس ارشد مسائل بین الملل در گفت وگو 
با  اروپا  که  این  بر  اذعان  با  ایرانی  دیپلماسی  با 
فعال سازی مکانیسم و یا ساز و کار حل اختالفات 
دچار  برجام،   ۳۶ بند  ذیل  ای،  هسته  توافق  در 
یک اشتباه جدی می شود و آینده ای تاریک برای 
مناسبات خود با ایران را رقم می زند، در خصوص 
است  معتقد  تهران  در  اخیر  دیپلماتیک  ترافیک 
جمله  از  منطقه ای  دیپلماتیک  اخیر  تحرکات  که 
وزیرامور  و  سوریه  وزیر  نخست  قطر،  امیر  سفر 
که  است  این  موید  ایران،  به  پاکستان  خارجه 
از  نگرانی  احساس  با  ایران  پیرامونی  کشورهای 
برای  راهکارهائی  جستجوی  در  آمریکا،  اقدامات 
منطقه  در  آرامش  و  امنیت  ثبات،  تداوم  و  حفظ 

هستند.

نمای نزدیک

از حضور در تجمعی غیرقانونی تا سفر به لندن؛ 

حساب کار دست انگلیسی ها آمد
رفتار نامتعارف س��فیر انگلیس در تهران به واس��طه حضور 
در تجمعی غیرقانونی ک��ه پایش را به وزارت خارجه ایران 
کش��اند، مناس��بات این هفته تهران و لندن را قدری تنش 

آلود کرد.
چند روزی اس��ت که به واس��طه حضور س��فیر بریتانیا در 
تهران در تجمعی غیرقانونی که به دستگیری 15 دقیقه ای 
او منجر شد و واکنش لندن نسبت به این قضیه و جانبداری 
آمری��کا و دیگران از ای��ن اقدام س��فیر و در نهایت احضار 
س��فیر خاطی به وزارت خارجه ایران و واکنش انگلیسی ها 
با احضار س��فیر ایران در لندن، مناسبات دیپلماتیک ایران 

و بریتانیا همراه با تنش بوده است.
قضیه از آنجا ش��روع ش��د که راب مک ایر سفیر بریتانیا در 
تهران شنبه ش��ب )۲1 دی ماه( در تجمعی غیرقانونی که 
مقابل دانش��گاه امیرکبیر تهران برگزار ش��ده بود، شرکت 

و ب��ه عنوان یک فرد خارجی شناس��ایی و برای 15 دقیقه 
دستگیر شد و پس از تماس تلفنی که پلیس با سید عباس 
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر خارجه ای��ران برقرار کرد و 

مشخص شد که او سفیر انگلیس است، آزاد شد.
قضیه به اینجا ختم نش��د و انتقادات نس��بت به این اقدام 
خ��اف س��فیر انگلیس از س��وی مردم و مقام��ات به ویژه 
نمایندگان مجلس مطرح و دامنه اعتراضات ش��دت گرفت 
و در نهایت برخی خواس��تار احضار و اخراج س��فیر خاطی 
ش��دند و تجمعی اعتراض آمیز مقابل س��فارت بریتانیا در 
تهران برگزار ش��د. در نهایت س��فیر بریتانیا بعدازظهر روز 
یکش��نبه ۲۲ دی ماه به دلی��ل رفتار نامتعارف و حضور در 
تجمعات غیرقانونی توس��ط دس��تیار وزیر ام��ور خارجه و 
مدیرکل اروپ��ا به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب 

اعتراض رسمی ایران  به وی و دولت متبوعش اباغ شد.
به وی اعام ش��د که حضور س��فرای خارجی در تجمعات 
غیرقانون��ی هیچ تناس��بی با مس��ئولیت هایش ب��ه عنوان 
نماینده سیاس��ی کش��ور متبوع خود ندارد و مخالف مفاد 

کنوانس��یون 1۹۶1 روابط دیپلماتیک وین اس��ت و دولت 
انگلستان می بایست در این خصوص توضیح دهد. 

این دومین احضار سفیر انگلیس ظرف دو هفته اخیر است. 
او به دنبال اظهارات غیرقابل قبول نخس��ت وزیر و وزیران 
امور خارجه و دفاع انگلیس در خصوص اقدام تروریس��تی 
ترامپ در به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، 
ابومهدی المهندس و همرزمان ایش��ان، عصر سه شنبه 1۷ 

دی ماه نیز به وزارت امور خارجه احضار شده بود. 
در همین خصوص نیز حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری 
اس��امی ایران در لندن نیز همان روز در توئیتی، نوش��ت: 
»س��فارتخانه های اروپای��ی در تهران به ش��هروندان خود 
توصیه می کنند که در نزدیکی تظاهرات سیاسی در تهران 
و دیگر ش��هرها حض��ور نیابند. این منطقی اس��ت که این 
انتظار وجود داش��ته باشد که این توصیه نیز توسط سفرا و 

دیپلمات های آنها شنیده شود.«
گفتنی اس��ت دومینی��ک راب در اظهاراتش بار دیگر ایران 
را ب��ه ایج��اد بی ثباتی در منطقه متهم ک��رد و گفت لندن 

امیدوار اس��ت که ایران همانطور که آمریکا می خواهد پای 
میز مذاک��ره بیاید. وی ب��ا بیان اینکه دریچه دیپلماس��ی 
اکن��ون اندکی باز اس��ت، گفت تنها راه ب��رای خروج ایران 
از »انزوا« این اس��ت که جمهوری اسامی ایران مذاکراتی 
تازه را بپذیرد. از س��وی دیگر، دومینیک راب وزیر خارجه 
انگلیس ش��امگاه دوش��نبه از بازنگری در تدابیر امنیتی در 

سفارتخانه این کشور در تهران خبر داد. 
وزارت خارج��ه ایران نیز بیانیه ای ش��دیدالحن صادر کرد و 
خواستار خاتمه فوری هرگونه اقدام مداخله جویانه و تحریک 
کننده از س��وی سفارت انگلیس در تهران شده و هشدار داد 
در صورت ادام��ه چنین رفتارهایی وزارت امور خارجه دیگر 
تنها به احضار س��فیر بسنده نخواهد کرد.وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��امی ای��ران در این بیانیه اق��دام غیرقانونی و 
غیرحرفه ای س��فیر انگلیس در تهران و حضور مش��کوک او 
در یک تجمع داخلی و نیز اظهارات نا به جای دیگر مقامات 
انگلیسی را به شدت محکوم کرد.گفتنی است سفیر انگلیس 

در ایران هم اکنون به لندن سفر کرده است.  تسنیم 

گزارش

 ذیل تح�والت چند هفته اخیر، به خصوص بعد از 
اقدام ایاالت متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی، 
فرمان�ده نی�روی ق�دس س�پاه پاس�داران انق�اب 
اس�امی و همچنین پاسخ موشکی سپاه در حمله به 
پایگاه های نیروهای نظامی آمریکا مس�تقر در عراق، 
تنش تهران- واشنگتن در حال اوج گرفتن است، به 
گونه ای که تا مرز جنگ نظامی هم پیش رفت. به تبع 
این مس�ئله نگرانی های منطقه ای و جهانی نس�بت 
به تبع�ات آن، به ویژه در رابطه ب�ا افزایش ناامنی ها 
پررنگ تر از گذش�ته ش�ده اس�ت. در این شرایط ما 
ش�اهد س�فرهای برخی مقام�ات منطق�ه ای از امیر 
قطر گرفته تا وزیر امور خارجه پاکس�تان و نخس�ت 
وزیر س�وریه بودیم. از نگاه ش�ما این رفت و آمدهای 
دیپلماتیک در این ش�رایط حساس به چه منظور و با 

چه اهدافی صورت گرفته است؟
اقدام تروریستی آمریکا در ترور و به شهادت رساندن سردار 
قاس��م س��لیمانی، یاران و همفکران وی که منجر به حمله 
موش��کی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عین االسد شد و 
سپس سقوط هواپیمای اوکراینی، این واقعیت را ثابت کرد 
که آمریکا به دنبال ناامن کردن منطقه است و این تفکر که 
باید امنیت منطقه توس��ط کشورهای آن تامین شود، بیش 
از گذشته تقویت شد. تحرکات اخیر دیپلماتیک منطقه ای 
از جمله س��فر امیر قطر، نخست وزیر س��وریه و وزیر امور 
خارجه پاکس��تان به تهران، موید این اس��ت که کشورهای 
پیرامونی ایران با احس��اس نگران��ی از اقدامات آمریکا، در 
جس��تجوی راهکارهایی برای حفظ و تداوم ثبات، امنیت و 

آرامش در منطقه هستند. 
البته برخی از رسانه ها هدف این سفرها را پیگیری تاش های 
میانجیگرایانه این کشورها بین ایران و آمریکا قلمداد کرده 
بودند ولی من فکر می کنم با توجه به خصومت های سازمان 
یافته و جنایات آمریکا علیه ملت ایران، مسئله میانجیگری 
موضوعی��ت ندارد و فرضیه میانجیگری منتفی اس��ت. پیرو 
این نکته من بر این باورم که هدف اصلی این سفرها، بیشتر 
در جهت ایجاد یک تفاهم فراگیر برای تامین، حفظ و تداوم 
امنیت در منطقه می تواند قلمداد ش��ود.  به طور خاص نیز 
قطر یکی از کشورهایی اس��ت که  به آمریکا اجازه استقرار 
پای��گاه ه��ای نظامی در خاک خود داده و با تش��دید تنش 
بین تهران و واش��نگتن، این کش��ور آمده بود ت��ا به ایران 
اطمین��ان بدهد که از خاک و آس��مان قط��ر اقدامی علیه 
ایران توس��ط ایاالت متحده آمری��کا رخ نخواهد داد. به هر 

ح��ال روابط ای��ران و قطر به دنبال تش��دید اختافات امیر 
قطر با عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در دو 
سال گذشته توسعه یافت و ایران در شرایط سخت تحریم، 
س��خاوتمندانه به کمک قطر آمد و این کش��ور را در مقابل 
تهدیدات و تحریم های عربس��تان و ام��ارات، حمایت کرد. 
به همین دلیل دوحه قدر داش��تن روابط حسنه با تهران را 
می داند و ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با درایت 
خود به دنبال این است که اجازه ندهد تا دخالت کشورهای 
ثالث از جمله آمریکا، موجب اخال در مناس��بات دوحه با 
تهران ش��ود. طبعا همکاری ایران و قطر می تواند در تقویت 
امنیت منطقه ای و افزایش توس��عه اقتصادی دو کشور موثر 
باشد و آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی نیز در 
دیدار با امیر قطر و هیأت همراه تأکید کردند: شرایط کنونی 
منطقه بیش از پیش نیازمن��د بر ضرورت تقویت ارتباطات 
کشورهای منطقه و تأثیر نپذیرفتن از القائات بیگانگان است. 
از این رو تنها راه مقابله با فساد انگیزی آمریکا و رفقای او را  

تکیه بر همکاری های درون منطقه ای دانستند.
در این راس��تا سفر شاه محمد قریش��ی، وزیر امور خارجه 
پاکس��تان به تهران و ادامه آن به ریاض هم نش��انگر تاش 
پاکستان برای ایفای نقش خود برای تقویت امنیت منطقه 
اس��ت. قاعدتا به دلیلی دوس��تی س��نتی ایران و پاکستان، 
اس��ام آباد اجازه نخواه��د داد از خاکش برای تهدید علیه 
ایران اس��تفاده شود و آماده همکاری با ایران برای مقابله با 

اشرار نیز هست. 
در مجموع جمهوری اس��امی ایران از تاش های اس��ام  
آباد برای صلح منطقه ای اس��تقبال می کند و بس��یاری از 
کش��ورها به این نتیجه رس��یده اند که آمریکا شریک قابل 
اعتمادی نیس��ت و به دنبال یافت��ن راهکارهای منطقه ای 
برای توسعه کشورها در یک محیط امن و با ثبات هستند. 
در تکمیل این رفت و آمدهای دیپلماتیک هم س��فر عماد 
خمیس، نخست وزیر سوریه به تهران موید روابط راهبردی 
جمهوری اسامی ایران و جمهوری عربی سوریه است. دوره 
جنگ و مبارزه با تروریس��م در سوریه به همت و فداکاری 
جبهه مقاومت رو به پایان اس��ت و فصل سازندگی در این 
کش��ور آغاز شده اس��ت. لذا بدیهی است که در این دوران 
جدید شاهد تقویت ارتباطات اقتصادی دو کشور باشیم. در 
همین رابطه دمش��ق از شرکت های ایرانی خواسته است تا 

در سوریه سرمایه گذاری کنند. 

 با توجه به اقدام س�ه کش�ور اروپای�ی حاضر در 
برجام )آلمان، فرانس�ه و انگلس�تان( مبنی بر فعال 
ک�ردن مکانیس�م و یا س�از و کار ح�ل اختافات در 
توافق هسته ای، ذیل بند 36 برجام که طی بیانیه ای 
مش�ترک مطرح ش�د، آیا اکنون باید شاهد رادیکال 
تر ش�دن فضای سیاس�ی و دیپلماتیک قاره س�بز با 

جمهوری اسامی جمهوری اسامی ایران باشیم؟ 
من فکر می کنم اروپا با فعال س��ازی مکانیس��م و یا ساز و 
کار حل اختافات در توافق هس��ته ای، ذیل بند 3۶ برجام، 
دچار یک اش��تباه جدی می ش��ود و آینده ای تاریک برای 
مناسبات خود با ایران را رقم می زند. آمریکا از برجام خارج 
ش��ده و اروپا اگر صادق باش��د، باید فشارهای خود را علیه 
واش��نگتن اعمال کند. اما شاهدیم که اروپا به هیچ کدام از 
تعه��دات برجامی خود عمل نک��رده و تنها به دنبال تحت 
فش��ار قرار دادن ایران اس��ت. به بیان دیگ��ر اروپا در یک 
همس��وئی با آمریکا به دنبال این است که ایران را متقاعد 
کند تا از کاه��ش محدودیت های برجامی صرف نظر کند 
در حالی که این حق ایران است که از منافع خود دفاع کند 
و نمی تواند، هم فش��ار تحریم های ظالمانه را تحمل کند و 

هم برنامه های هس��ته ای خود را محدود کند. تقاضای اروپا 
از تهران برای بازگشت از گام های کاهش تعهدات برجامی 
فاقد منطق و عقانیت و خاف حاکمیت ملی ایران است و 
هیچ توجیهی ندارد چون کاهش تعهدات برجامی از سوی 
ایران واکنش��ی به بدعهدی های آمریکا و اروپا بود. بله من 
هم معتقدم اجرای مکانیس��م و یا سازو کار حل اختافات 
در برجام که می تواند در نهایت به فعال ش��دن مکانیس��م 
ماشه بینجامد، موجب رادیکال تر شدن اوضاع و آغاز فصل 
جدی��دی از تنش میان ایران و اروپا و تش��دید مس��ابقات 
تس��لیحاتی در غرب آسیا خواهد ش��د که قطعا اروپا نیز از 

این وضعیت متضرر خواهد شد.

 چ�را اروپایی ها در این ش�رایط بغرنج دس�ت به 
ای�ن اقدام زدند؛ آیا آلمان، فرانس�ه و انگلس�تان به 
عنوان س�ه عضو حاضر در برجام احس�اس کرده اند 
که اکن�ون ایران در حالت و موض�ع ضعف قرار دارد 
و با توجه به این مس�ئله سعی کرده اند با فعال کردن 
مکانیسم حل و فصل اختافات، تهران را تحت فشار 
قرار دهن�د و یا این که گام پنج�م و نهایی ایران در 
کاه�ش تعهدات برجامی که دیگ�ر تهران را مقید به 
مفاد برجامی نمی کند، آن چنان تند و رادیکال بوده 
اس�ت که سبب شده اروپا دست به چنین اقدامی در 

فعال کردن سازوکار حل اختافات برجامی بزند؟ 
حمله موشکی موفق ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق 
به عنوان یک اقدام بازدارنده و تش��ییع چند میلیونی پیکر 
سردار س��لیمانی از اقتدار ایران نش��ان دارد و اگر اروپائی 
ه��ا فک��ر کرده اند ک��ه ای��ران در موضع ضعف ق��رار دارد 
کاما در اش��تباه هس��تند. واقعیت این است که اروپا هیچ 
گاه، به خصوص پس از پیروزی انقاب اس��امی، دوس��ت 
ص��ادق و خوبی ب��رای ایران نب��وده و در مقاطع مختلف با 
پیروی از سیاس��ت های آمریکا، مردم ایران را آزار داده و به 
همین دلیل اس��ت که مردم ایران هم به اروپایی ها اعتماد 
ندارند. گام پنجم و نهائ��ی ایران یک اقدام منطقی و برای 
حف��ظ منافع ایران و در چارچ��وب برجام بوده و اروپائی ها 
نمی توانند اقدام درس��ت ایران را علت اعمال فش��ار بر این 

کشور تحلیل کنند.

 در این فضا اقدام تهران در خصوص ساقط کردن 

هواپیمای مس�افربری اوکراینی تا چه اندازه شرایط 
را به س�مت بغرنجتر ش�دن پیش می برد؟ این اقدام 
ته�ران و به تب�ع  آن پنه�ان کاری در خصوص علل 
حادثه م�ی تواند در ایجاد حساس�یت در اروپایی ها 
برای فش�ار بر ای�ران از طریق برج�ام و فعال کردن 
مکانیس�م حل و فص�ل اختافات موثر بوده باش�د؟ 
اساس�ًا ب�ا توجه ب�ه پذی�رش مسئولس�ت از طرف 
ته�ران، از نظر دیپلماتیک چ�ه تبعاتی متوجه ایران 
خواهد بود، به خصوص که یک پای داس�تان به سپاه 

پاسداران انقاب اسامی ایران باز می گردد؟
س��قوط هواپیمای مس��افربری اوکراین یک اتفاق دردناک 
و غ��م انگیز ب��ود و همه ملت ایران را متاث��ر کرد، اما علت 
ای��ن خطای غیرعم��دی، تح��رکات نظامی و تروریس��تی 
آمریکا و ایجاد فضای ارعاب در منطقه بوده اس��ت که همه 
کارشناس��ان منص��ف به آن اذعان داش��ته و دارند. لذا من 
فک��ر نمی کنم این اقدام علت اس��تفاده اروپا از مکانیس��م 
ح��ل وفصل اختافات برجامی بوده باش��د چرا که اروپایی 
ه��ا قبل از س��قوط هواپیما نیز بارها از ت��اش برای فعال 
کردن مکانیسم ماشه صحبت کرده بودند. علت اقدام اروپا 
همسوئی با آمریکا و زیاده خواهی برای کسب امتیاز بیشتر 

از ایران است که قطعا به نتیجه نخواهند رسید.

 از نگاه شما آیا ایاالت متحده آمریکا، ذیل تحوالت 
کنونی خواهد توانست اروپا را به سمت خود در افزایش 
فشار به جمهوری اس�امی را بکشاند؛ هرچند که در 
این مدت برلین و پاریس پاس�خ منفی به درخواس�ت 

واشنگتن برای خروج از برجام داده بودند؟
اروپا علیرغم رویکرد منفی نس��بت ب��ه ایران از یک جانبه 
گرائی آمریکا نگران اس��ت و به همین دلیل با حفظ برجام 
سعی در ابراز وجود در مقابل آمریکا دارد. اختافات اروپا و 
آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ بیشتر شده است و 
مردم اروپا نیز از رهبران خود انتظار دارند استقال خود را 
در مقابل زی��اده خواهی های آمریکا حفظ کنند.اروپا چند 
سال قبل در مناقشه اوکراین، فریب سیاست های واشنگتن 
را خ��ورد و با قربان��ی کردن منافع خود، روابط با روس��یه 
را تی��ره کرد. اگر اروپا عاقل باش��د تجربه اوکراین را تکرار 
نمی کند و تسلیم آمریکا برای اعمال فشار بر ایران نمی شود 

و منافع خود را بخاطر منافع آمریکا به خطر نمیاندارد.
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اروپا�ییهافریبسیاستهایواشنگتنراخوردهاند
با فعال کردن سازوکار حل اختالفات برجامی: 


