چه کسی باعث بی ثباتی خاورمیانه است؟
نماینده روس��یه در سازمان بین المللی مستقر در وین با اشاره به فروش
تس��لیحات گس��ترده آمریکایی در منطقه ،این س��وال را مطرح کرد که
سیاست چه کسی باعث بی ثباتی خاورمیانه شده است
میخائیل اولیانوف در صحفه توئیتر خود نوش��ت :آمریکا تالش می کند
تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران را نامحدود کند و با توجه به ارس��ال
گسترده تسلیحات آمریکایی به منطقه نگاه جامع سوال برانگیز است.
اولیان��وف در ادام��ه این س��وال را مطرح کرده اس��ت :در حقیقت سیاس��ت چه
کس��ی منجر به بی ثباتی در خاورمیانه شده است؟ اواسط خردادماه سال جاری
«کلی کرافت» نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد اعالم کرد که پیش نویس
قطعنامهای را که خواس��تار تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران است ،میان
اعضای شورای امنیت از جمله روسیه توزیع کرده است .تسنیم
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کشور اروپایی مرتکب نقض تعهدات خود در برجام شدهاند
معاون سیاس��ی وزیر امورخارجه گفت :س��ازوکار ح��ل اختالف برجام
را فعال کردهایم تا کمیس��یون مش��ترک در جریان نق��ض تعهدات ۳
کش��ور اروپایی قرار گی��رد .عباس عراقچی در خصوص س��رانجام نامه
وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران به بورل مس��ئول سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام در خصوص فعال ش��دن
س��از و کار حل اختالف ،اظهار داش��ت :نامه ایران واصل شده و آقای بورل
به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک در حال رایزنی با سایر اعضا است
تا در خصوص چگونگی جلس��های که باید به دنبال این نامه ایران تش��کل شود،
تصمیمگی��ری کنند .وی در خصوص زمان برگزاری این جلس��ه ،بیان کرد :ما
منتظریم تا نتیجه مشورتها و رایزنیهای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
خانه ملت
و هماهنگ کننده برجام با سایر اعضا مشخص شود.

چین و ایران پیروز میشوند و ما میبازیم.
یک مقام ارش��د سابق سیا با اذعان به پیروزی چین و ایران و شکست
آمریکا خاطر نش��ان کرد ک��ه این نتیجه به دلیل سیاس��ت تک روی
واشنگتن درباره تهران است.
مایکل مورل با اش��تراک گذاشتن گزارشی از نیویورک تایمز نوشت:
چین و ایران پیروز می ش��وند ،ما می بازیم .این نتیجه سیاس��ت تک
روی ما درباره ایران اس��ت .این دلیل کلیدی اس��ت ک��ه چرا خیلی ها از
جمله تیلرس��ون و متیس مخالف خروج آمریکا از توافق هس��ته ای ایران بودند.
سیاس��ت اش��تباه عواقب جدی دارد .نیویورک تایمز روز گذش��ته طی گزارشی،
طرح همکاری 25س��اله ایران و چین را ضربهای به سیاس��ت موس��وم به «فشار
حداکثری» دانس��ت که «دونالد ترامپ» ،رئیسجمه��ور آمریکا بعد از خروج از
توافق هستهای علیه ایران در پیش گرفته است .باشگاه خبرنگاران

دیپلماسی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

ناظ��ران سیاس��ی براین ب��اور هس��تند که ش��رایط توافق
هستهای بسیار نامش��خص و در هالهای از ابهام قرار گرفته
است از یک طرف  ۵مرحله عقب نشینی جمهوری اسالمی
ای��ران از تعهدات برجامی را مش��اهده میکنیم و از طرفی
دیگ��ر قلدری آمریکا و بی عهدی اروپاییان و آنچه که هنوز
سرنوش��تش نامشخص اس��ت موضوع مهم سرنوشت غنی
س��ازی اورانیوم ،میزان آن ،جوان��ان تحصیلکرده در حوزه
هستهای و اقتصادی که قرار بود با این توافق شکوفا گردد.
دکتر س��ید رضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست
خارجی درباره پنجمین س��ال امضای دستاورد تقریبا هیچ
برج��ام به سیاس��ت روز گفت :در پنجمین س��الگرد برجام
انتظ��ار ملت ایران از دس��ت ان��درکاران این مس��ئله بطور
طبیعی این میباش��د که گزارشی از مجموعه دستاوردهای
این توافق نامه بشنوند.
وی اف��زود :در حقیقت با توجه به ترس��یمی که از برجام از
جانب مسئولین برای مردم ترسیم شده بود این انتظار توقع
زیادی نبوده و براس��اس مرس��ومات موجود در دولتمردان
کش��ور ،مردم حق دارند که از این دس��تاوردها پرسو و جو
کنند .صدرالحسینی اظهار داشت :انتظار مردم از مسئوالن
مربوطه به چند بخش اساس��ی تقس��یم می گردد ،اول در
ح��وزه تاثیرات برجام بر روی معیش��ت ،اقتصاد ،بانکداری ،
تج��ارت و میزان تاثیر این توافق نامه بر روی آینده نس��ل
ج��وان کش��ور و دوم اثر گذاری این توافق بر روی مس��ائل
علمی بویژه در حوزه پیش��رفتهای هس��تهای که ش��امل

ارزیابی کارشناسان از پنجمین سالگرد دستاورد تقریبا هیچ برجام:

انتظاراتی که هرگز عملی نشد

مس��ائل متعدد مانند تولید برق پ��اک ،داروهای مورد نیاز
بیماران خاص ،کش��اورزی و همه آن چیزی که کشورهای
دارای انرژی هس��تهای از این موهب��ت الهی بهره می برند
می باشد.
وی گف��ت :همه آنچه گفته ش��د وعدههایی بود که دس��ت
ان��درکاران پرون��ده هس��تهای دهه��ا مرتبه به ش��یوههای
گوناگون و در جلس��ات مختلف ب��ه مردم وعده داده بودند؛
امروز کارشناسان و اصحاب رسانه که در میان مردم زندگی
میکنند قدرت پاس��خگویی به سواالت و ابهامات مردم در
حوزه دستاوردهای توافق نامه برجام را ندارند.
وی افزود :پیش��نهاد می گردد معاون سیاس��ی وزارت امور
خارجه به نمایندگی از تیم گفتگو کننده هس��تهای در یک
کنفرانس خبری رس��انهای که در ایام مذاکرات هس��تهای
ب��ا فواصل کوتاه انجام میش��د حضور به هم رس��انده و به
نمایندگان رس��انهای ملت دستاوردهای این توافق را اعالم
نموده و به سواالت نمایندگان افکار عمومی پاسخ دهد.
وی معتقد است؛ کارشناسان به خوبی بخاطر دارند ریاست
محت��رم جمهوری در جلس��ات متع��دد و بویژه جلس��ه با
دانش��گاهیان این درخواست از مخاطبین صورت میگرفت
که زوایای مختلف برجام را برای مردم بازگو کنید و در این
مس��یر تعدادی از این نخبگان نیز با قلم و بیان خویش چه
در رسانه ملی و چه در رسانههای جمعی به این درخواست
لبیک گفته و ب��رای آگاهی ملت و بیان مواهب گفتگوهای
هس��تهای تالش نمودند اما متاسفانه بیش از دو سال است

گزارشی از روند گفتگوها و دستاوردهای آن به جز خبرهای
کلی مانند خروج آمریکا از برجام ،تغییر شکل برجام اروپایی،
استقرار کشورهای اروپایی در برجام ،تشکیل کانال مالی یا
همان اینس��تکس و از این دست خبرهای کوتاه و غیر اقناع
کننده مطلبی به دس��ت کارشناس��ان و اصحاب رسانه که
همه توان خود را برای آگاهی افکار عمومی قرار داده بودند،
نمی رس��د .و تقریبا همه آنان در سکوتی سوال برانگیز قرار
گرفتهاند .اما س��واالت و ابهامات مردم همچنان باقی است
و چش��مها به دهان مسئوالن ارشد دولتی که حامی اصلی
گفتگوهای برجامی بودند دوخته ش��ده اس��ت؛ گوشهای
مردم نیز هر از چندگاهی به توضیحات متناقض مس��ئوالن
پرونده و بعضی از نمایندگان مجلس حس��اس ش��ده است
و همین امر باعث حیران ش��دن بیشتر آنان می شود .وی
خاطرنشان کرد :شرایط پرونده هستهای بسیار نامشخص و
در هالهای از ابهام قرار گرفته اس��ت از یک طرف  ۵مرحله
عقب نش��ینی جمهوری اس�لامی ایران از تعهدات برجامی
را مش��اهده میکنیم و از طرفی دیگ��ر قلدری آمریکا و بی
تعهدی اروپاییان و آنچه که هنوز سرنوش��تش نامش��خص
است موضوع مهم سرنوشت غنی سازی اورانیوم ،میزان آن،
جوانان تحصیلکرده در حوزه هس��تهای و اقتصادی که قرار
بود با این گفتگوها شکوفا گردد.
ظهرهوند :برجام خسارت محض بود

ابوالفضل ظهرهوند دیپلمات پیش��ین کشورمان نیز در این

زمینه ابراز عقیده کرد :برجام خسارت محض بود و خداوند
کم��ک کرد که ف��رد دیوانهای مثل ترام��پ آمد و با خروج
آمریکا از برجام این روند به هم خورد.
وی در مصاحبه با برنامه "گفتگوی سیاسی" رادیو گفتوگو،
که با موضوع «چالشها و باید و نبایدهای برجام» به صورت
زنده از آنتن این رادیو پخشش��د ،با بیان اینکه برجام یک
درس تاریخ��ی برای ما اس��ت و نقطه عط��ف آن به خروج
آمریکا از برجام بازمیگردد ،گفت :بررسی این پرونده برای
ما مفید و راهگشا و برای دیگر کشورها نیز در جریان تعامل
با غرب و قدرتهای بزرگ درس آموز است.
وی با بیان اینکه خط قرمزهایی که مقام معظم رهبری اعالم
کرده بودن��د در بحث مذاکرات برجام رعایت نش��د ،گفت:
باید مذاکره کنندگان در همان موقع اگر نمیتوانستند این
خ��ط قرمزها را به پیش ببرند ،میآمدند و میگفتند که ما
نمیتوانی��م ای��ن موضوعات را به پیش ببری��م و اجرا کنیم
در ص��ورت ل��زوم کار را به افرادی که میتوانس��تند واگذار
میکردند .این دیپلمات پیش��ین کشورمان با بیان اینکه در
موضوعات امنیت ملی و نحوه تعامل با قدرتهای جهان اما
و اگ��ر جایی ندارد ،تصریح کرد :باید روند تصویب برجام به
ال توسط کنگره
نحوی مشخص میشد که این توافقنامه مث ً
آمریکا نیز تصویب میشد ،در همان زمان که برجام در حال
تصویب ش��دن بود ،تعدادی از نماین��دگان جمهوری خواه
کنگره آمریکا در نامهای اعالم کردند که اگر دولت بعدی در
آمریکا جمهوری خواه باشد ،از این توافقنامه خارج میشود

ولی متأس��فانه مذاکرهکنن��دگان ما به ای��ن موضوع توجه
نکردن��د و گفتند امضای «جان کری وزیر وقت امور خارجه
آمریکا» تضمین کننده این توافقنامه است.
عضو پیش��ین تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان با بیان
اینک��ه در اجرای برجام و مفاد آن بای��د طرفین به صورت
متوازن قدم برمیداش��تند نه اینک��ه یک طرف همه قدمها
را بردارد و بعد به طرف مقابل بگوید حاال نوبت ش��ما است،
اف��زود :در جریان هر ن��وع مذاکراتی ش��ناخت ما از جهان
تعیین کننده اس��ت اینکه بدانیم ما چه پارادایمی هس��تیم
و نگاه طرف مقابل به ما چگونه اس��ت ،ما اگر همان اول به
این موض��وع توجه میکردیم که غرب ی��ک پارادایم واحد
اس��ت و فرقی بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود ندارد دچار
خوش��بینی بی جهت به اروپاییها نمیشدیم ،خوش بینی
که برای ملت تبعات سنگینی به همراه داشت.
این دیپلمات پیش��ین کش��ورمان با اعتقاد بر اینکه با نگاه
ب��ه توافقنامه برجام ،متوجه میش��ویم که ما در چیدمان و
تنظیم قراردادهای آن نقش��ی نداشتهایم ،گفت :در جریان
مذاکرات برج��ام اعضای تیم مذاکره کنن��ده ایران گفتند،
«ه��ر توافقی بهتر از عدم توافق اس��ت» در صورتی که این
ال اشتباه است ظهره وند با تأکید بر اینکه برجام
دیدگاه کام ً
خس��ارت مح��ض بود و خداون��د به ما کمک ک��رد که فرد
دیوان��های مثل ترامپ آمد و با خ��روج آمریکا از برجام این
معادل��ه به هم خورد ،مدعی ش��د :اگر خط اوباما ادامه پیدا
میکرد میدیدیم که چه بالیی سر ما میآمد.

سخنگوی وزارت خارجه:

برنامه هستهای ایران با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که برنامه هس��تهای ایران با
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست
س��یدعباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در جمع اصحاب رسانه پاسخگوی سؤاالت آنان شد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در ابتدا گفت :در س��الگرد انعقاد برجام
هس��تیم و بیانی��های کوتاه میخوان��م ...برنامه هس��تهای ایران با هیچ
محدودیت��ی در ح��وزه عملیاتی مواجه نیس��ت .پیش از این ریاس��ت
جمهوری ایران هش��دارهای الزم را به اعضای برجام داده اس��ت که در
صورت عدم انتفاع ایران ،واکنش ایران قاطع خواهد بود
سند چین و ایران

موس��وی در ادامه در خصوص سند توافق همکاری ایران و چین گفت:
ایران بهعنوان کشوری مهم در غرب آسیا و چین بهعنوان کشوری مهم
در ابعاد مختلف همواره دارای روابط دیرینه و س��نتی حس��نه بودهاند.

در س��فری که آقای شی به تهران داش��تند قرار شد که دو کشور یک
نگاه درازمدت برای روابط متصور شوند .در آن سند که نقشه راه است
روابط دو کش��ور جامع و راهبردی توصیف ش��د .آقای دکتر الریجانی
س��ال گذشته پیشنهادات ایران را به چین بردند و بعدها سند به ایران
بازگش��ت ،بعد ایران پیشنویس نهایی را آماده کرد که به چین ارسال
خواهد شد این سند و رابطه راهبردی برای طرفهای مختلف غیرقابل
باور و غیرقابل قبول اس��ت .آنها فکر میکنن��د که این کار تحریمهای
آنها را بیاثر خواهد کرد که بیجا فکر نمیکنند .هجمههایی که وجود
دارد ریش��ه خارجی دارد ،اما ملت ایران هوشیار است ،سند با چین در
حال مذاکره اس��ت و نه قرارداد است و نه معاهده ،هنوز پیشنهاد است
که باید چکشکاری ش��ود .قطعاً س��ند اگر نهایی شود در اختیار افکار
عموم��ی قرار خواهد گرفت .هر گونه پرداختن اضافی به این موضوع به
دش��منان ایران کمک میکند که خواستار روابط خوب با دنیا نیستند.
تسنیم

والاستریتژورنال:

ایران و چین نشان دادند در برابر فشار آمریکا راهچاره دارند
یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی درباره سند همکاری ۲۵ساله ایران و
چین نوشته این توافق بهدنبال کاهش فشارهای آمریکا علیه هر دو کشور
است و آنها نشان دادند در برابر فشار آمریکا راهچاره دارند
ب��ه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تس��نیم ،یک روزنامه آمریکایی در
تحلیلی به قصد ایران و چین برای امضای س��ند همکاری 25س��اله اشاره
کرده و نوش��ته است دو کشور س��عی دارند از طریق «شراکت گسترده»
فشارهای آمریکا را خنثی کنند
روزنامه والاس��تریتژورنال در تحلیل خود روز گذشته خود ــ یکشنبه
 12جوالی ــ نوش��ته اس��ت ایران و چین بهدنبال رس��یدن به شراکتی
گسترده با هدف خنثی کردن فشار اقتصادی آمریکا و کاهش انزوای ایران
در جهان هس��تند .این روزنامه نوشته س��ند پیشنویس این همکاری که
هنوز نیازمند تأیید در مجلس ش��ورای اسالمی ایران است مسیر را برای
س��رمایهگذاری چین در مناطق تج��ارت آزاد ایران و همچنین پروژههای
مشترک در سایر حوزهها هموار میکند
روزنامه آمریکایی نوش��ته این سند همچنین بهدنبال توسعه مشارکت دو

کشور در زمینههای دفاعی و مبارزه با تروریسم است .والاستریتژورنال
در ادامه گس��ترش همکاری میان پکن و ته��ران را به روابط پرتنش هر
دو طرف با آمریکا مربوط کرده و نوش��ته اس��ت« :حتی گفتوگوهای در
شرف شکلگیری میان ایران و چین برای شراکتی در آن گستردگی و با
آن دوام نشانهای از نگرانیهای روزافزونی است که هر یک از دو طرف از
آمریکا دارند ».این روزنامه در ادامه درباره تنشهای میان آمریکا با هر دو
کشور میافزاید« :پکن و تهران هر دو درگیر رابطهای پرتنش با واشنگتن
هس��تند .چین وارد یک جنگ تجاری با آمریکا ش��ده و اقتصاد ایران در
حال دست و پنجه نرم کردن با تحریمهای آمریکا است».
تحلیلگران گفتهاند صرف وجود این توافق ،حتی اگر بسیاری از پروژههای
مندرج در آن هرگز به ثمر ننش��ینند نش��ان میدهد که هر دو کشور در
براب��ر غرب راه چاره جایگزین دارند .چین ت��ا به حال در برابر تالشهای
آمریکا برای قطع خرید نفت از ایران و رساندن آن به صفر مقاومت کرده
و ف��روش نفت به چین هنوز بخ��ش قابلتوجهی از صادرات این محصول
توسط ایران را تشکیل میدهد.

