
ابراز امیدواری هند برای افزایش 
واردات نفت از ایران 

وزیر نفت هند ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور 
جدید آمریکا با تلطیف سیاست های افراطی ترامپ، 
شرایط برای افزایش واردات نفت از ایران و ونزوئال 

به هند را فراهم آورد.
دارمندرا پرادها ابراز امی��دواری کرد که دولت جو 
بایدن مواضع نرم تری را در قبال دو کش��ور ایران و 
ونزوئال اتخاذ کرده و به هند بعنوان س��ومین کشور 
بزرگ واردکننده نفت اجازه دهد تا منابع نفت خود 

را متنوع کند.
وی با تأکید بر اظهارات ماه گذش��ته خود ادامه داد 
که دهلی نو از افزایش ش��مار تولید کنندگان نفت 

خرسند می شود.
وی ماه گذشته با اشاره به تأثیرات نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بر فرایندهای جهانی گفته 
بود: یکس��ری تغیی��رات ژئوپولتیکی در راه اس��ت. 
باید منتظر باش��یم ببینیم که اتفاقات چطور پیش 

می رود. مهر 

امیدوارم آمریکا به برجام بازگردد
وزی��ر خارجه آلمان در مصاحب��ه ای ابراز امیدواری 
کرد که »جو بایدن« رئیس جمهور جدید آمریکا به 

توافق هسته ای ایران بازگردد.
هایکو ماس با اش��اره به تمایل رئیس جمهور جدید 
آمریکا برای بازگشت به معاهدات بین المللی تصریح 
کرد: تمامی این اقدام نمایانگر این است که ایاالت 
متحده در صدد است بار دیگر یک نقش بین المللی 
را برعه��ده بگیرد و دیگر بر فش��ار و تحریک تکیه 

ندارد و بلکه تکیه آن بر گفت وگو و مذاکره است.
این دیپلمات ارشد آلمان همچنین با ابراز امیدواری 
درباره بهبود سریع روابط ترانس آتالنتیک در دولت 
جدید آمریکا تحت ریاس��ت جمهوری بایدن گفت: 
اینها سیگنال هایی است که در حال حاضر دریافت 
می کنیم. وزیر خارجه آلمان همچنین تصریح کرد 
ک��ه انتظار دارد که ایاالت متح��ده خیلی فوری به 
س��ازمان جهانی بهداش��ت و توافق اقلیمی پاریس 

بازگردد. ایرنا 

اخبار

ترامپ در کمال خواری رفت و ایران 
پیروز شد

یک��ی از رهبران جنبش جهاد اس��المی فلس��طین 
ب��ه پایان خفت بار ترام��پ و پیروزی ایران و محور 

مقاومت اشاره کرد.
داوود ش��هاب اف��زود: اینکه آنتون��ی بلینکن وزیر 
خارج��ه آمری��کا گفت که ق��دس پایتخ��ت رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت و آمری��کا این موض��وع را به 
رسمیت می شناسد، سیلی محکم بر صورت کسانی 

است که به دولت های آمریکا دلخوش کرده اند.
ش��هاب تاکید کرد: این اظهار نظر به مثابه س��یلی 
ب��ر همه دلخ��وش کنندگان به تغییر ریش��ه ای در 
سیاس��ت آمریکا در قب��ال فلس��طین و به صورت 

سازشکاران است.
این رهبر ارش��د جنبش جهاد اس��المی فلس��طین 
اعالم کرد: باید به پایداری ملت فلسطین تکیه شود. 
دولت آمریکا بای��د از دولت ترامپ که رفت، درس 
بگیرد. هر اندازه که به دنبال تحمیل اش��غالگری به 
عنوان امر واقع ش��ده باش��ند در عمل راه به جایی 
نخواهد برد  شکس��ت همراهش خواهد شد و حق 

به صاحبان حق بازخواهد گشت.
ش��هاب گفت:  جمهوری اس��المی ای��ران در برابر 
اقدامات و زورگویی های ترام��پ مانند تحریم های 
متوالی و تالش برای نابودی این کش��ور و محاصره 
آن در ام��ان نماند؛اما ترام��پ رفت و ایران در برابر 
تحریم، فشار و جنگ اقتصادی که علیه این کشور 

و محور مقاومت به راه افتاده بود، پیروز شد.
شهاب با اشاره به اینکه ترامپ 500 میلیارد دالر از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به زور گرفت، 
افزود: کش��ورهای عربی موس��وم به میان رو هم از 
دس��ت ترامپ در امان نماندن��د و ترامپ به چپاول 
آنه��ا پرداخت و ح��دود 500 میلی��ارد دالر از آنها 
گرفت. وی خاطر نش��ان کرد: سال های باج خواهی 
و تجاوز، ش��اخصه اصلی دوران حکومت ترامپ در 

برخورد با کشورهای عربی موسوم به میانه رو بود.
ش��هاب تاکید کرد: ترامپ ب��ه دنبال نابودی آرمان 
فلس��طین بود و فش��ارهای زی��ادی برای ب��ه زانو 
درآوردن ملت فلسطین و سوق دادن آن به تسلیم 
انجام داد اما ملت فلسطین استوار ماند و بر احقاق 

حقوق خود اصرار کرد.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی معتقد است؛ واقعیت 
ام��ر این اس��ت که هی��چ معاه��ده نظامی در م��ورد رژیم 
صهیونیس��تی بین دو کشور ایران و روس��یه منعقد نشده 
اس��ت اما در این میان به کش��ور با نفوذ و قدرتمند روسیه 
اثبات شده اس��ت که رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین 

حامیان جریان تکفیری تروریستی داعش بوده است.
وزی��ر امور خارجه روس��یه در موضعی ت��ازه اعالم کرد که 
کش��ورش نگرانی های اسرائیل در سوریه را درک می کند و 

به دنبال رفع این نگرانی هاست. 
وی تاکید کرد که روس��یه اس��تفاده از خاک س��وریه علیه 
اس��رائیل را رد می کند. س��رگئی الوروف، که در نشس��ت 
س��االنه اش در مس��کو ش��رکت کرده بود همچنین فاش 
کرد که کش��ورش به اسرائیل پیش��نهادهایی را برای رفع 
نگرانی ه��ای امنیتی این رژیم در خاک س��وریه ارائه داده 
و خود را مس��ئول پیگیری نگرانی های اس��رائیل در سوریه 
م��ی داند ت��ا به ای��ن ترتیب این کش��ور صحن��ه ای برای 
درگیری های منطقه ای نباشد. وی تصریح کرد روسیه نمی 
خواهد که از اراضی س��وریه علیه اسرائیل استفاده شود یا 
آن ط��ور که خیلی ها می گویند از س��وریه برای رویارویی 
های ایران – اسرائیل استفاده شود.  این برای نخستین بار 
است که الوروف فاش می کند که کشورش پیشنهادهایی 
را به طرف اسرائیلی برای تبادل اطالعات بر سر تهدیدهای 
احتمال��ی علی��ه این رژیم ارائه داده اس��ت. وی تاکید کرد 
که مس��کو خود را متعهد به رفع ای��ن تهدیدات می داند.  
اظه��ارات الوروف در حالی بیان می ش��ود که وزارت امور 

خارجه س��وریه با ص��دور بیانیه ای اخبار ج��اری مبنی بر 
دیدار نمایندگان سوریه و اسرائیل را در هر مکانی قاطعانه 
رد ک��رد. پیش از این مرکز مطالعات س��وریه، وابس��ته به 
مخالفان حکومت بش��ار اس��د ادعا کرده بود که نمایندگان 
دو طرف زیر نظر روس��یه در پایگاه روسی حمیمیم دیدار 

کرده اند. 
از سوی دیگر، بحران آب در استان حسکه در شمال شرق 
س��وریه، پس از آن که نیروهای ترکی��ه ای جلوی فعالیت 
آب العل��وک در اط��راف راس العی��ن را گرفتند مجددا باال 
گرفته است. این اقدام ترکیه سبب شده است تا نزدیک به 
یک میلیون نفر از ساکنان این منطقه با مشکل آب مواجه 
ش��وند. این رفتار سبب شده اس��ت تا خشم عمومی شکل 
بگیرد و تظاهراتی علیه این کش��ور در ش��هر حسکه روی 
ده��د. تظاهرات کنندگان در این تظاهرات به نفع حکومت 

بشار اسد و علیه دولت ترکیه شعار سر دادند.
به نظر می رسد شاید روسیه در این مورد مسیر را در قبال 
رژیم غاصب صهیونیستی اشتباه می رود و شاید با این موضع 
جمهوری اس��المی ایران هم در سوریه باید تغییر سیاست 
دهد و حضورش را قوی تر کند؛ اما آنچه اهمیت دارد روابط 
دو کش��ور ایران و روس��یه هیچ گاه درموضوعاتی همچون 
تضعیف یا نابودی دیگر کش��ورها یا رژیم های منطقه نبوده 
اس��ت و افرادی که توقع دارند نفوذ البی یهودی و جمعیت 
یهودی کشور فدراتیو روسیه از جانب دولتمردان این کشور 
در روابط راهبردی خود با دیگر کش��ورها فراموش ش��ود از 
اص��ول روابط بین الملل و از توافقات فی مابین دو کش��ور 

ایران و روسیه بی اطالع می باشند.

نابودی رژیم صهیونیستی در دستور کار 
امت اسالمی 

دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاس��ت روز در خصوص اظهارات 
اخیر مقامات روس��ی مبن��ی بر اینکه نم��ی گذاریم خاک 
س��وریه تهدیدی برای اسراییل باشد، گفت: اخیرا برخی از 

مقامات عالی رتبه روس��یه در خصوص حساس��یت روسیه 
در تامین امنیت رژیم غاصب صهیونیستی مطالبی را بیان 
کردن��د که اظهار نظرهای��ی در این مورد در رس��انه های 
داخلی کش��ور بازت��اب یافت. وی افزود: درای��ن مورد باید 
گفت روابط همکاری جمهوری اس��المی ایران و روسیه در 
خصوص مقابله با تروریس��م تکفیری در سوریه محدود به 
حفظ نظام س��وریه در چارچوب قانون اساسی این کشور و 
مقابله جدی تا نابودی جریان های تروریس��تی تکفیری به 

ویژه داعش در جغرافیای کشور سوریه بود. 
صدرالحسینی بیان داش��ت: روابط دو کشو ایران و روسیه 
هی��چ گاه در موضوعاتی همچون تضعی��ف یا نابودی دیگر 
کشورها یا رژیم های منطقه نبوده است و افرادی که توقع 
دارن��د نفوذ البی یهودی و جمعیت یهودی کش��ور فدراتیو 
روس��یه از جانب دولتمردان این کشور در روابط راهبردی 
خود با دیگر کش��ورها فراموش ش��ود از اص��ول روابط بین 
المل��ل و از توافقات فی مابین دو کش��ور ایران و روس��یه 
بی اطالع می باش��ند.  این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: 
واقعیت امر این است که هیچ معاهده نظامی در مورد رژیم 
صهیونیس��تی بین دو کشور ایران و روس��یه منعقد نشده 
اس��ت اما در این میان به کش��ور با نفوذ و قدرتمند روسیه 
اثبات شده اس��ت که رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین 

حامیان جریان تکفیری تروریستی داعش بوده است. 
وی با اش��اره به اینکه باید توجه داش��ت راهبرد اساس��ی 
جبهه مقاومت برای نابودی رژیم فاس��د صهیونیس��تی که 
غصب س��رزمین های اسالمی را در دس��تورکار خود دارد 
همانگونه که مش��اهده می کنیم از درون این نظام فاس��د 
کامال مشهود اس��ت، اظهار داشت: به احتمال قوی نابودی 
این رژیم غاصب و متج��اوز با ریزش پایه های درونی آن و 
آگاهی و افزایش توانمندی امت اس��المی با سرعت هرچه 

تمام تر در حال عملی ش��دن اس��ت؛ بنایراین با این وجود 
توانمندی های نظامی رژیم صهیونیستی که با کمک آمریکا 
و دیگر کش��ورهای اروپای غربی در اقدامات جبهه مقاومت 
مستقر در پیرامون سرزمین های اشغالی به شدت به ضعف 

و ناتوانی گرایش یافته است. 
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: همه می دانیم 
چگون��ه توانمندی های موش��کی مجاهدان فلس��طینی و 
لبنان��ی گنبد به اصطالح آهنین رژیم صهیونیس��تی را در 
هم نوردیده و آن را بی خاصیت نموده است و یا آماده باش 
چن��د ماهه ارت��ش در حال اضمحالل ای��ن رژیم که کرونا 
بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی این کش��ور را فراری 
داده اس��ت و در آخرین رزمایش ای��ن ارتش که دعوت از 
نیروه��ای مردمی نموده بود فق��ط 11 درصد از نیروهایی 
ک��ه موظف به حض��ور در پادگان ها بودند ب��ه وظیفه خود 
عمل کردند و این خود نش��انه این است که رژیم تا دندان 
مسلح صهیونیستی چه قدر آسیب پذیر بوده و از درون در 
حال نابودی اس��ت.  این استاد دانشگاه معتقد است؛ البته 
به شرایط سیاس��ی اجتماعی این رژیم اشاره نشد اما برای 
محققان و پژوهش��گران مطلع از مسائل رژیم صهیونیستی 
واقعیت های تاس��ف آور داخلی این رِژیم کامال آشکار می 
باشد که نابودی این حاکمیت جعلی نیازمند به همپیمانی 

نظامی با هیچ کشوری نیست. 
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران به همراه جبهه 
همیش��ه پیروز مقاومت ضرورتی برای درخواس��ت از هیچ 
کش��وری نسبت به ناامن نمودن رژیم متزلزل صهیونیستی 
نداش��ته و عمق جریان ح��وادث دو دهه اخیر به ویژه پس 
از جنگ 33 روزه در سال 2006میالدی همه واقعیت های 
دو طرف صف بندی محور مقاومت و رژیم صهیونیس��تی و 

حامیان آن را مانند خورشیدی تابان آشکار نموده است.

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز: 

روسیه هم می داند
 اسراییل مهمترین حامی 

داعش است

آمریکا مانع تخصیص پول های بلوکه شده ایران شد
وزیر امور خارجه، بدهی را تنها دلیل تعلیق رای ایران در س��ازمان ملل 
عنوان کرد و گفت: دولت منبعی را برای پرداخت بدهی ایران به سازمان 

ملل را مشخص کرده بود اما آمریکا مانع پرداخت آن شد.
محمدج��واد ظریف تأکید کرد: باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم 

و حتما داشتن این وزنه ها بر پایه اقتصاد کشور و اینکه بتوانیم اقتصاد را 
بهتر پیش ببریم، کمک می کند.

وی درب��اره تعلی��ق حق رای جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل به دلیل 
بدهی، اظهار کرد: باید 16 میلیون دالر برای حق رای و کاهش بدهی  به سازمان 
مل��ل پرداخت می کردیم. دولت این پول را تخصی��ص داد و منبع آن را از محل 
پولهای جمهوری اس��المی در کره جنوبی مشخص کرد اما آمریکا مانع پرداخت 

پول  به حساب سازمان ملل شد. فارس   

تروریسم تکفیری با تنفسی دوباره،عراق را هدف گرفته است
سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی در بغداد را محکوم 
کرد و گفت: تروریس��م تکفیری با تنفسی دوباره،عراق را هدف گرفته و 
درصدد اس��ت تا آرامش و ثبات این کشور را برهم زده و بهانه ای برای 
استمرار حضور بیگانگان فراهم کند. سعید خطیب زاده افزود: تروریسم 

تکفیری با تنفسی دوباره، عراق را هدف گرفته و درصدد است تا آرامش 
و ثبات این کش��ور را بره��م زده و بهانه ای برای اس��تمرار حضور بیگانگان 

فراهم کند. س��خنگوی دستگاه سیاست خارجی با تاکید بر پشتیبانی جمهوری 
اس��المی ایران از دولت عراق در برقراری امنیت و دستگیری و مجازات آمران و 
عامالن و خش��کاندن ریشه فکر تکفیری، افزود: جمهوری اسالمی ایران همانند 
گذش��ته آماده است هرگونه کمک و مساعدتی را در مسیر مبارزه با تروریسم و 

افراط گرایی در اختیار برادران عراقی قرار دهد. صداوسیما 

ایران باید فوراً به تعهدات برجامی پایبند شود
وزیر امور خارجه فرانس��ه در دیدار با همتای اماراتی خود گفته ایران 

باید فوراً به تعهدات هسته ای خود در توافق برجام پایبند شود.
ژان ایو لودریان این اظهارات را در دیدار با ش��یخ عبداهلل بن زاید، وزیر 
ام��ور خارجه و همکاری بین المللی امارات ک��ه در پاریس انجام گرفت 

مطرح کرده است. در بیانیه ای که در خصوص این دیدار روی وب سایت 
وزارت خارجه فرانسه قرار گرفته آمده است: آقای لودریان از برقراری مصالحه 

میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرد. ایشان خاطرنشان کرد که 
ایران باید به منظور حفظ ثبات در منطقه و جلوگیری از بحران جدی اشاعه ای فوراً 
رعایت تعهدات هسته ای خود ذیل برجام را از سر بگیرد. فرانسه در کنار انگلیس و 
آلمان سه عضو اروپایی گروهی هستند که از سال 2015 به توافقی با ایران بر سر 

برنامه هسته ای این کشور دست پیدا کرده اند. تسنیم 

دیپلماسی شنبه  4 بهمن 1399  شماره 5508  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام علی رغم اینکه در برجام 
به تعه��دات خود عمل نمی کنند، ای��ران را به نقض توافق 
هسته ای متهم کرده و موضع تهاجمی در پیش گرفته اند.

تروئیکای اروپایی ش��امگاه ش��نبه 2۷ دی از اعالمیه اخیر 
ایران در تولید س��وخت مبتنی بر فلز اورانیوم ابراز نگرانی 
کردند. س��ه کشور اروپایی عضو برجام در ادامه این بیانیه، 
بدون اش��اره به عدم پایبندی هایشان به تعهدات برجامی، 
اعالم کردند؛ ما ش��دیداً از ایران می خواهیم که این فعالیت 
را متوقف کند و اگر در حفظ توافق هس��ته ای جدی است، 

بدون تاخیر به تعهدات خود به آن بازگردد.
تروئیکای اروپایی در ادامه اعالم کردند که توافق هسته ای 
ای��ران را به عدم تولید فلز اورانیوم و یا برگزاری تحقیقاتی 
در خص��وص آن به م��دت 15 روز ملزم می کند. فرانس��ه؛ 
آلم��ان و انگلیس همچنین از ایران خواس��تند در صورتی 
ک��ه خواهان نجات توافق هس��ته ای اس��ت، از این تصمیم 

بازگردد.
اظهارات تروئی��کای اروپایی در حالی مطرح می ش��ود که 
آژان��س ان��رژی اتمی در بیانی��ه ای گفت: رافائل گروس��ی 
مدی��رکل آژانس اتمی به کش��ور های عض��و آژانس درباره 
تح��والت اخیر مرب��وط به برنامه ه��ای ایران ب��رای انجام 
فعالیت های تحقیق و توس��عه روی تولید اورانیوم فلزی به 
عنوان بخش��ی از هدف اعالمی جهت طراحی نوع پیشرفته 

سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران، اطالع رسانی کرد.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم اخیرا طی اظهاراتی 
زیاده خواهان��ه و مداخله جویان��ه با کافی ندانس��تن احیای 
برجام، خواس��تار انجام مذاکراتی در خصوص فعالیت های 
موش��کی و منطقه ای ایران شد. وزیر خارجه کشورمان  در 
این باره گفت که این شما هستید که منطقه ما را بی ثبات 
می کنید. از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره 
تکه تکه می کنند و از جنگ افزار های س��اخت »شما« برای 
سالخی کودکان در یمن استفاده می کنند، دست بردارید.

وزارت خارجه آلمان اعالم کرد که سازوکار مالی اروپا برای 
تجارت با ایران موسوم به »اینستکس« تا حد زیادی بی اثر 

بوده اس��ت. وزارت خارجه آلمان که در پاسخ به سوال یک 
عضو پارلمان فدرال آلمان و عضو حزب س��بز این کش��ور 
درباره اینس��تکس ضمن اذعان به ناکارآمد بودن سازوکار 
مالی اروپ��ا برای تعامل تجاری با ایران اعالم کرد که از دو 
س��ال پیش که این س��ازوکار ایجاد شده تاکنون، تنها یک 
تراکنش مالی برای صادرات تجهیزات درمانی از طریق این 

سازوکار انجام شده است.
حنیف غفاری کارشناس مسائل اروپا گفت که در خصوص 
توافقنامه اینس��تکس حتی خود تحلیلگران اروپایی براین 
باور هس��تند که این س��اختار جنس انتزاعی داشته است 
تا عملیاتی. یعنی بیش��تر در ذهن مقامات اروپایی ش��کل 
گرفته بود تا در عرصه عمل، عالوه بر این ساختار حقوقی، 
تضمین ه��ای راه اندازی این س��اختار، اس��تمرار فعالیت و 
تضمین های اقتصادی آن اساس��ا مشخص و محاسبه شده 
نب��ود. او همچنین گفت که اینس��تکس به جای اینکه یک 
ساختار باشد یک محصول تاکتیکی_انتزاعی بود که بتواند 
ای��ران را به صورت یک جانبه در برج��ام نگه دارد و اینکه 
چرا اروپایی ها این موضع تهاجمی را گرفتند مشخص است 
آن ه��ا یک بازی تاکتیکی جدیدی را با دولت بایدن تعریف 
کردن��د، چنانچه این ب��ازی را با دول��ت ترامپ هم تعریف 

کرده بودند.

چرایی موضع تکراری و تهاجمی اروپا
غفاری کارش��ناس مسائل اروپا درباره موضع تهاجمی اروپا 
در مقاب��ل ایران، گفت که رویکرد اتحادیه اروپا نس��بت به 
برجام و اینس��تکس کامال مس��بوق به س��ابقه بوده است، 
اتحادی��ه اروپا در آس��تانه حضور جو بایدن در کاخ س��فید 
س��عی دارد آدرس غلطی را در خصوص توافق هس��ته ای و 
اینستکس به نظام بین الملل مخابره کند. اروپا سعی دارد 
به نظام بین الملل القا کند که برای حفظ برجام تالش های 
خ��ود را انجام داد، اما در مقابل ای��ران اقدامی انجام نداد، 
آن طور که مس��لم است کاهش تعهدات جمهوری اسالمی 
ایران متناظر با بی تعهدی طرف غربی انجام ش��ده اس��ت 

و در حقیقت جنس آن کنش��ی نبوده بلکه واکنش��ی بوده 
است.

غفاری همچنین گفت: هنگام��ی که آمریکا ازبرجام خارج 
ش��د و تروئیکای اروپا هم در حفظ توافق هسته ای و منافع 
ای��ران بی تعه��دی کردند، کش��ور ما هم در قب��ال آن ها 
واکنش نش��ان داد. آن طور که مس��لم اس��ت باید اروپا را 
به بیانیه بروکس��ل ارج��اع داد که در س��ال 13۹۷ بعد از 
خ��روج ترامپ از برجام منعقد ش��د و در آنجا اروپا در یک 
تعهدنامه 11 بندی متعهد ش��د ک��ه به ایران تضمین هایی 
جه��ت فروش نف��ت، بیمه، کش��تیرانی و .. بدهد، اما هیچ 
ک��دام از این اقدامات را انجام ن��داد. غفاری ادامه داد: اروپا 
در دولت بایدن سعی می کند که از طریق القائات کاذب به 
نظ��ام بین الملل تعهدات ایران را حفظ کنند یا گس��ترش 
دهند و در مقاب��ل تعهدات خود را ثابت نگه دارند یا حتی 

آن را کم کنند.
 ای��ن اقدام وقیحان��ه تروئیکای اروپایی ک��ه دنباله رو های 
ایاالت متحده و دولت بایدن اس��ت، باید مورد رصد دقیق 
دس��تگاه دیپلماس��ی ما قرار بگیرد و سپس الزم است که 
وزارت امور خارجه جنس این بازی و ابعاد پنهان و آش��کار 
آن را برای افکار عمومی کشور و جهان تشریح کند. جنس 
بازی اروپا تبلیغاتی اس��ت تا اینکه بخواهد جنس سیاسی 

و فنی داشته باشد.
کارش��ناس مس��ائل اروپا با بیان اینکه در خصوص موضع 
تهاجم��ی تروئیکای اروپای��ی به ویژه بع��د از پایان دوران 
ریاس��ت جمهوری ترامپ نکاتی وجود دارد که باید مد نظر 
ق��رار بگیرد، گفت که در واق��ع اتحاد آتالنتیکی که در ناتو 
حاکم اس��ت و منافع مش��ترک اتحادیه اروپ��ا و آمریکا در 
ح��وزه امنیت بین الملل یک ن��گاه واحد را دنبال می کنند 
و از دل س��اختار ناتو نسبت به نظام بین الملل آن را رصد 
می کنن��د، همین مس��ئله موجب می ش��ود که ب��ه عنوان 
دنباله رو های آمریکا، اروپایی ه��ا درصدد تکمیل پازل های 

امنیتی واشنگتن در منطقه و نظام بین الملل باشند.
او با اش��اره به دومین موضوعی که موجب موضع تهاجمی 
اروپا می ش��ود ادامه داد که دومی��ن موضوع برمی گردد به 
دغدغه ه��ای منطق��ه ای اتحادی��ه اروپا ک��ه مهم ترین آن 
حمایت از رژیم اشغالگر قدس است. البی های صهیونیستی 

ف��ارغ از فعالیت هایی که در آمریکا دارند در س��ه کش��ور 
آلمان، انگلیس و فرانسه بسیار فعال هستند؛ به ویژه در دو 
کشور فرانس��ه و آلمان که طی سال های اخیر فعالیت های 
خودش��ان را نسبت به قبل تش��دید کردند و در پارلمان ها 
و دولت های رژیم صهیونیس��تی نفوذ دارند و حمایت های 
انگلیس از رژیم صهیونیس��تی هم مش��خص است، همین 
مس��ئله باعث می ش��ود که اتحادی��ه اروپا ب��ه عنوان یک 
بازیگر مستقل منطقه ای در اینجا ظاهر شود و منافع رژیم 
صهیونیستی را از منظر خود و دغدغه های خود تامین کند. 
غفاری ادامه داد که اروپا در عین اتحادی که با آمریکا دارد 
خ��ودش هم به دنبال منافعی در قبال ارتباطات خاصش با 
رژیم صهیونیستی است، نمونه این مسئله را حتی در جریان 
مذاکرات هسته ای سال ۹2 دیدیم، جایی که لوران فابیوس 
وزیر امور خارجه وقت فرانسه در جریان انعقاد توافق موقت 
ژن��و این توافق را به نیابت از رژیم صهیونیس��تی به هم زد 
و در اینجا حکم وزیر امور خارجه رژیم صهیونیس��تی را در 

مذاکرات ایفا کرد.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت که بر اساس تحلیلی 
که اتاق ه��ای فکر ایاالت متحده آمری��کا بار ها آن را اعالم 
کردن��د، واش��نگتن طی یک ده��ه آینده نی��ازش به نفت 
منطق��ه غرب آس��یا کاهش پیدا می کند و به س��مت صفر 
ش��دن میل پیدا می کند. همین مس��ئله باعث می شود که 
آمریکا دغدغه ای داش��ته باشد به نام شیفت استراتژیک از 
غرب آسیا به ش��رق آسیا و به عنوان یک فرمول راهبردی 

برای آینده روی آن فکر می کنند.
غفاری همچنین تصریح کرد که در چنین ش��رایطی جالب 
است بدانیم که آلمان، انگلیس و فرانسه تصور می کنند که 
با رفتن واشنگتن، اروپا جزء بازیگران اصلی منطقه خواهند 
شد. دخالت فرانسه در لبنان و دخالت های امنیتی آلمان در 
عراق را به صورت مستقیم و غیر مستقیم می بینیم و نقش 
خود انگلیس در ایجاد منازعات منطقه ای در غرب آس��یا و 
کش��ور های حوزه خلیج فارس نشان می دهد که سه کشور 
اروپای��ی برای آینده منطقه برنامه هایی را در نظر گرفتند و 
همین مس��ئله باعث می شود که نسبت به پرونده هسته ای 
و بالفاصله به قول خودش��ان مذاکرات منطقه ای یک نگاه و 

پارادیم خاص خود را داشته باشند. باشگاه خبرنگاران 

 داستان تکراری، اما بی پایان اروپای غیر متعهد


