هديدهقانبذرافشان برخي ناظران سياسي معتقدند
ك��ه دول��ت براس��اس نگرش
پرونـــــده
بسيار خوشبينانه به مناسبات
بينالمللي ،سياست خارجي خود را سامان داده است
و از اينرو عليرغم تمرکز فعاليتهاي دولت يازدهم
در اي��ن عرصه ،تاکنون هيچ نتيجه ملموس��ي از اين
عملكرد براي اقتصاد کشور حاصل نشده است.
ديروز درحالي آخرين روز از هفته دولت را پشت
سر گذاش��تيم كه عملکرد دولت در عرصه سياست
خارجي ب��ه دور از هرگونه تعصب ،و غرضورزي در
بخشي از عرصهها قابل تامل است.
در دو سال گذشته دستگاه ديپلماسي کشورمان
بيشترين وقت و انرژي خود را بر روي پرونده هستهاي
کشورمان گذاشت که نتيجهاش جمعبندي مذاکراتي
شد که هنوز توافق حاصل شدن آن با ابهامات فراواني
روبرو است.
عليرغم تالش خستگيناپذير تيم مذاکرهکننده
کشورمان براي به سرانجام رسيدن مذاكرات هستهاي
آن هم با تاكيد بر احق��اق حقوق ملت ايران ،ولي به
اعتقاد برخي دلسوزان و منتقدان ،هنوز در جمعبندي
مذاکرات با خيلي ابهامات روبرو هس��تيم البته حسن
روحان��ي رئيسجمه��ور کش��ورمان دو روز پيش در
نشس��ت خبري ب��ا خبرنگاران با اش��اره ب��ه پرونده

به سياست روز گفت :مروري بر عملکرد دولت يازدهم
در عرصه سياست خارجي اين نکته را نمايان ميسازد
ک��ه دولت براس��اس نگ��رش بس��يار خوشبينانه به
مناسبات بينالمللي ،سياست خارجي خود را سامان
داده است و از اينرو عليرغم تمرکز فعاليتهاي دولت
يازدهم در عرصه سياست خارجي تاکنون هيچ نتيجه
ملموس��ي از اين عملكرد براي اقتصاد کش��ورحاصل
نشده است.
وي افزود :چراکه عرصه روابط بينالملل حوزهاي
است که ورود خوشبينانه به آن نه تنها نتايج مثبتي
در برنخواهد داش��ت بلکه ميتواند منجر به زيانهاي
متعددي بر منافع و امنيت ملي وارد آورد.
وي در پاي��ان خاطرنش��ان كرد :به نظر ميرس��د
دولتم��ردان دولت يازدهم کماکان بر تداوم اين مش��ي
فوقالعاده خوشبينانه (سادهانگارانه) اصرار داشته باشند.

ارزيابي كارشناسان از عملكرد دولت در عرصه سياست خارجي

نگاه دولت خوشبينانه است

هس��تهاي اظهار داشت که آنچه که باعث موفقيت ما
در تمام زمينهها تاکنون بوده اس��ت اين است که ما
عجوالنه و يک ش��به تصميمگيري نکرديم و از خرد
جمعي بهرهمند شديم.
وي گفت :مردم در مسئله هستهاي به اين نتيجه
رسيدند که موفقيت در پرونده هستهاي به نفع کشور
اس��ت که ما هماکنون در حال نهايي شدن براي اين
موفقيت هستيم.
روحان��ی با طرح این مس��ئله ک��ه برخی عنوان
میکنند با توجه به اینکه گفته میش��ود این پرونده
حل شده اما آثارش را نمیبینیم ،گفت :اگر میخواهیم
در فضای کش��ور و هم فضای منطقه و جهان آثار این
موفقیت را ببینیم باید این پرونده نهایی شود و هنگامی
که نهایی شد و تحریمها یکی پس از دیگری برداشته
شدند در ماههای آتی تأثیر آنها را خواهیم دید.
رئیسجمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه
سیاستروز پیرامون برداشته شدن سایه جنگ از سر

کمرنگ شدن امیدهای کنگره در متوقف کردن توافق ایران
مخالفان توافقنامه هس��تهای در کنگره آمری��کا پذیرفتهاند که دیگر
نمیتوانن��د با ای��ن توافقنامه مخالفت کنند .تمرک��ز آنها اکنون بر
دوردس�ــت
کسب آرای الزم برای تصویب نشدن توافقنامه تمرکز دارد.
به گزارش نیویورک پس��ت ،قانونگذاران ،اعضای کنگره و البیگران مخالف توافقنامه
هس��تهای ای��ران اعالم کردهاند که اکنون برای کس��ب بی��ش از  60رأی برای قطعنامه رد
توافق و به منظور جلوگیری از فیلیباستر (اطاله بررسی) دموکراتهای حامی رئیسجمهور
آمریکا در تالش هستند که این از  67رأی الزم در سنا بسیار فاصله دارد.
همچنین مخالفان به رأی دوسوم اعضای مجلس نمایندگان نیاز دارند تا وتوی احتمالی
رئيسجمهور را ملغی کنند.
در همین زمینه باب کورکر ،رئيس کمیته روابط خارجی س��نا هفته گذشته اعالم کرد
که بسیار نامحتمل است که  67رأی علیه توافقنامه هستهای وجود داشته باشد.
تاکن��ون تنها دو س��ناتور دموک��رات و  14دموکرات در مجلس نماین��دگان علیه این
توافقنامه هستهای برآمدهاند.
هری رید ،رهبر اقلیت در سنا تهدید کرده است که این الیحه را فیلیباستر میکند و
در صورتی که  4دموکرات دیگر مخالف توافقنامه هستهای باشند هری رید میتواند تهدید
خود را عملی کند.
کاخ سفید نیز به دنبال فیلیباستر است تا اوباما رئيسجمهور آمریکا مجبور به استفاده
از حق وتوی خود درباره قطعنامه رد توافق نشود.
جمهوریخواه��ان از این مس��أله برای تخریب رقبای دموک��رات در تبلیغات انتخاباتی
 2016استفاده میکنند و توافقنامه هستهای به عامل رقابتی در ایاالت اوهایو و پنسیلوانیا
بدل ش��ده است .این دو ایالت در انتخابات ریاست جمهوری موضع خود را عوض میکنند
و از این جهت برای نامزدهای انتخاباتی بسیار با اهمیت هستند.
بس��یاری از جمهوریخواه��ان کاندیداهای ریاس��ت جمهوری مخالفت ب��ا توافقنامه
هستهای ایران را به عنوان برنامه اصلی سیاست خارجی خود برگزیدهاند.
جمهوریخواه��ان در کنگره در حال آمادهس��ازی تحریمهای جدی��دی علیه ایران در
پاییز هستند .تالشی برای زنده نگاه داشتن سیاسی این مسأله در بحبوحه نتایج ناخوشایند
نظرسنجیها درباره توافقنامه هستهای.
از زاویه سیاس��ی همه آن کس��انی که مخالف توافقنامه هستهای هستند اعتقاد دارند
که فیلیباستر قطعنامه رد توافق امری ناخوشایند نیست .برخی اعتقاد دارند که کاخ سفید
دچار اشتباه محاسباتی شده است و مانع روند رأیگیری کنگره شدن باعث ضعیفتر شدن
توافقنامه هستهای خواهد شد.
ی که کنگره در ابتدا نیز علیه توافقنامه هستهای رأی صادر کند کابینه اوباما
حتی در صورت 
قادر خواهد بود تا توافقنامه را اجرایی کند و اگر نظارت کنگرهای نادیده گرفته شود تنها توانایی
رئيسجمهور آتی آمریکا برای به شکست کشاندن توافقنامه هستهای تقویت میکند.
با این وجود بسیاری از جمهوریخواهان در خفا اذعان میدارند که در توافقنامه هستهای
در سیاست شکست خوردهاند .حامیان توافقنامه هستهای آینده سیاسی دموکراتهای مخالف
رئيسجمهور را مورد تهدید قرار دادهاند.
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ای��ران پس از توافق در عین اینک��ه تهدیدات آمریکا
علیه ایران وجود دارد ،گفت :همیش��ه ممکن اس��ت
تهدیداتی باش��د و اگر هیچ تهدی��دی نبود که دیگر
ما نی��ازی به وزارت دفاع ،نیروهای مس��لح ،هواپیما،
موش��ک و تانک و نه آن کلم��ه بازدارندگیای که ما
میگوییم ،نداشتیم.
اظهارات حسن روحاني در حالي مطرح ميشود
كه ق��رار بود بعد از جمع بندي مذاكرات زبان تهديد
غرب كوتاه ش��ود كه نه تنها اين اتف��اق نيفتاد بلكه
مقام��ات آمريكايي از تهدي��د به جنگ نيز عليه ملت
ايران س��خن گفتند .برخي ناظران سياست خارجي
نيز معتقدند در عرصه منطقهاي نيز آنطور كه بايد با
قدرت عمل نكردهايم.

دولت هنوز نتوانسته اقدام قابل قبولي
براي حل بحران هاي منطقهاي انجام دهد
حسن هانيزاده ديگر كارشناس سياست خارجي
دولت يازدهم نيز درخصوص عمكرد دولت يازدهم در
عرصه سياس��ت خارجي تصريح كرد :عملكرد دولت
در دو مقول��ه منطقهاي و بينالملل��ي قابل تجزيه و
تحليل اس��ت .در حوزه بينالمللي با توجه دستيابي

دولت كماكان بر مشي خوشبينانه خود
در حوزه بين الملل اصرار دارد
حسن کوشکي كارشناس حوزه سياست خارجي

خیلی کوتاه

سفر ظریف به تونس و الجزایر
وزیر امور خارجه ایران در سومین دور سفرهایش پس از برجام
امروز به تونس و الجزایر خواهد رفت.

به گ��زارش فارس ،محمدج��واد ظریف در این س��فر ضمن
بررسی راههای توسعه مناسبات دوجانبه با کشورهای مهم شمال
آفریقا ،آخرین وضعیت تح��والت منطقهای و بینالمللی از جمله
ضرورت تمرکز بر روند سیاسی برای حل بحرانهای سوریه ،یمن

و لیبی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
همچنینرایزنیپیراموننتایجتوافقاتهستهایوتبیینسیاست
اصولی جمهوری اسالمی ایران در تحکیم روابط با کشورهای منطقه،
محورهای اصلی این سفر و مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان در

دیدار با مقامات عالیرتبه این کشورها خواهد بود.
ظریف در دورههای قبلی سفرهای خود به کشورهای منطقه
عربی و آفریقا ،از کشورهای کویت ،قطر ،عراق ،لبنان و سوریه دیدار
و عالوه بر این به کشورهای هند ،پاکستان و روسیه نیز سفر کرد.

اي��ران و 5+1ي��ک توافق کلي در موضوع هس��تهاي
ايران ،فضاي تعامل دلپذيري ميان ايران و کشورهاي
اروپايي به وجود آمده است.
وي افزود :س��فرهاي زنجيرهاي مقامات اتحاديه
اروپاي��ي به تهران ،بازگش��ايي س��فارت انگليس در
تهران و اشتياق کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مانند
انگليس ،فرانس��ه ،آلم��ان و ايتاليا ب��راي همکاري
اقتص��ادي ب��ا اي��ران ميتوان��د فصل جدي��دي در
مناسبات ايران و کشورهاي اروپايي بوجود آورد.
اين كارشناس در ادامه گفت :در حوزه منطقهاي
عليرغم تالش دول��ت يازدهم براي حل بحرانهاي
يمن ،س��وريه و عراق اما نتوانسته اقدام قابل قبولي
براي حضور فعالتر در اين عرصه انجام دهد.
وي در پاي��ان خاطرنش��ان كرد :س��فرهاي آقاي
ظريف وزير خارجه به کش��ورهاي قطر ،کويت ،عراق
و پادشاهي عمان گام مهمي براي همکاري منطقهاي
ايران و کشورهاي عرب منطقه تلقي ميشود اما به دليل
پيچيدگيهاي موجود بحرانهاي منطقهاي همچنان
الينح��ل باقي مانده كه انتظار م��يرود دولت يازدهم
با اس��تفاده از ظرفيت جمهوري اس�لامي راهکارهاي
مناس��بي براي حل بحرانهاي منطقهاي ايجاد کند و
از رهگذر همکاري با اتحاديه اروپا و سازمان ملل راه را
براي حل بحرانهاي سوريه ،عراق و يمن هموار سازد.
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اخبار كوتاه
دفاع وزیر خارجه اتریش

از سفر رئیسجمهور این کشور به ایران
سباستین کورتز تاکید کرد دیدگاه اتریش درخصوص
توافق هستهای ایران ،با دیدگاه رژیم صهیونیستی متفاوت
است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزیر خارجه اتریش
از س��فر آتی "هاینس فیش��ر" رئیسجمهور این کشور به
ایران دفاع کرد .این در حالی است که رئیسجمهور اتریش
در تاریخ هفت سپتامبر (ش��انزده شهریور) ،به همراه وزیر
اقتصاد و هیئتی از تاجران این کشور به تهران ميآید.
کورتز درخص��وص انتق��ادات رژیم صهیونیس��تی از
توافق هس��تهاي گفت :ما نگرانی اسرائیل نسبت به امنیت
و موجودیت خود را درک ميکنیم .وي در ادامه با اش��اره
به اینکه با نخستوزیر رژیم صهیونیستی درخصوص توافق
هس��تهاي صحبت کرده اس��ت افزود :دیدگاه ما با اسرائیل
درخصوص توافق هستهاي حاصل شده میان ایران و غرب
متفاوت است.
وزیر خارجه اتریش در پایان مدعی شد :پس از توافق
هس��ته ای ،نگرانی امنیتی اسرائیل جدی تر گرفته شده
اس��ت؛ چراکه ایران پس از این دیگر نميتواند به س��مت
ساخت بمب هستهاي پیش برود.
تاكيد بر اولويت ايران

صالحی:

آمریکاییها نتیجه گرفتهاند
به جای تقابل با ایران
تعامل کنند

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی
کشورمان میگوید :باور من این
ديپلمـــات
اس��ت ک��ه آمریکاییه��ا به این
درک رس��یدهاند که بهتر است با ایران تعامل کنند تا
بخواهند تقابل داشته باشند.
به گزارش ميزان ،علیاکب��ر صالحی ،در مصاحبه
با ش��بکه تلویزیونی سیسیتیوی درباره برنامه جامع
اقدام مش��ترک گفت :به نظرم اثرات این توافق بس��یار
زیاد اس��ت .اثرات این توافق تنها به کش��ور من و یا به
کشورهای غربی منحصر نمیشود.
وی اف��زود :تاثی��رات ای��ن توافق بر کش��ور من؛
کشورهای غربی و جامعه بینالمللی و منطقه بوده است
و اثرات این توافق بس��یار زیاد است زیرا غرب خواست
ک��ه این پرونده که یک پرونده محدود و داخلی بود به
یک پرونده بینالمللی بدل شود و در نتیجه اثرات حل
و فصل آن به صورت بینالمللی خواهد بود.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ای��ران گفت :به نظرم
تاثیرات این توافق سبب ایجاد تغییرات در حیطههای
سیاس��ی و بینالمللی خواهد ش��د و پس از این توافق
روابط بینالمللی س��بب نوعی دچار تغییرات خواهند
ش��د .وی گفت :م��ا ش��اهد وضعیتی پی��ش از توافق
نخواهیم ب��ود و در حقیقت این تواف��ق از یک پرونده
ساختگی در دوازده سال پیش ریشه گرفت.
صالحی افزود :در حقیقت ما هیچ مشکلی در زمینه
فعالیته��ای صل��ح آمیز اتمی خود در ایران نداش��تیم
ام��ا دوازده س��ال پیش غرب به فکر ایج��اد یک پرونده
ساختگی بر ضد کشور من افتاد و آنها تصور میکنند که
بهترین راه استفاده و بهرهبرداری از موضوع اتمی است.
رئی��س س��ازمان انرژی اتم��ی ایران گف��ت :آنها
تالشهای خود را آغاز کردند و ایران را به زعم خود به
فعالیتهای غیرصلحآمیز متهم کردند و این موضوع از
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سال  2002آغاز شد .وی درباره حضور اقتصادی چین
در ایران گفت :با تش��دید تحریمه��ا روابط ما با چین
گس��ترش پیدا کرد .ما در طول ی��ک دهه اخیر روابط
اقتصادی خوبی با چین داش��تهایم .الزم است که ما از
چین تش��کر کنیم زی��را همکاریهایی اقتصادی ما در
این دوره دشوار گسترش پیدا کرد.
صالحی درباره بازگش��ایی سفارت انگلیس در ایران
گفت :ما از روابط متوازنی با کشورهای بزرگ اروپایی از
جمله آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا ،اسپانیا برخورداریم
و من نميتوانم اعالم کنم که کشوری در داشتن روابط
با ما در بین آنها پیشرو باشد ،این توازن به گونهای است
که نمیتوان گفت کدامیک از آنها پیشرو است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه مصاحبه
گفت :آمریکاییها به این نتیجه رس��یدهاند که به جای
تقابل با ایران ،بهتر است با این کشور تعامل کنند.
صالحی درباره نقش ایران در مقابله با افراطگرایی
در منطقه گفت :ایران کش��وری است که در این زمینه
پیشتاز اس��ت و با افراطگرایی مانند داعش در منطقه
مقابل��ه میکند .اگ��ر کمکهای ایران نب��ود ،بغداد تا
کن��ون به تص��رف داعش در آمده ب��ود .از اینرو ،ما از
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هر کمک دیگری از سوی هر کشور دیگری که متعهد
به مبارزه با افراطگرایی باش��د ،استقبال میکنیم زیرا
باور داریم که برخی کشورها واکنشی متفاوت از آنچه
که باور دارند ،عمل میکنند .به دیگر سخن ،آنها فقط
شعار و موضع سیاسی را علیه داعش میگیرند و مطرح
میکنند ،داعش��ی که م��ا اصال آن را دولت اس�لامی
نميدانیم ،زیرا آنها هیچ ارتباطی با اس�لام ندارند بلکه
این نامی است که آنها برای خود جعل کردهاند.
صالحی درب��اره نگاه ایران به ظهور چین و اینکه آیا
از دیدگاه ایران چین یک تهدید محسوب ميشود یا نه؟
گفت :نه؛ به باور ما چین یک قدرت ثبات بخش اس��ت.
به باور ما ،چین اقتصاد ،تاریخ ،اقتصاد و صنعت پیشرفته
خود را طرح میکند و بازیگر سیاسی و اقتصادی مهمی
در منطقه و دنیا به ش��مار میآید .چین ميبایست نقش
خود را در برخورد با مس��ائل جهان��ی ایفا کند .از اینرو،
چین نمیتواند گوشهای بایستد و بگوید من فقط نظارهگر
هستم .چین مسئولیتهایی دارد .باور دارم که مسئولیت
اخالقی در مرحله نخست و بعد مسئولیت سیاسی دارد تا
برای ثبات بخشیدن به دنیا تالش کند و سعی کند دنیایی
را شکل دهد که از یکجانبهگرایی خالص شود.

وقتی تنها عامل بمباران اتمی ،ایران را به استفاده از بمب اتم متهم میکند
در تاریخ تنها یک کشور از بمب اتمی برای هدف گرفتن مردم غیرنظامی استفاده
کرده اس��ت ،اما هماکنون یکی از مقامات ارش��د سابق این کشور به صورت رسمی
ديــــدگاه
اعالم میکند که ممکن اس��ت ایران در آینده از بمب هس��تهای اس��تفاده کند و
فاجعهای مثل هیروشیما ایجاد کند.
به گزارش تس��نیم ،کره زمین و مردمان آن تاکنون به دفعات متعدد شاهد آزمایشهای هستهای و
انفج��ار بمبهای اتمی روی زمین ،زیر زمین ،در اعماق اقیانوس و یا جو زمین بودهاند .اما در این میان،
ای��ن تنه��ا آمریکاییها بودند که با کمال خونس��ردی و به فاصله  3روز با پرت��اب دو بمب اتمی بر فراز
ش��هرهای هیروش��یما و ناكازاکی تنها در چند دقیقه اول این دو انفجار بیش از  129هزار نفر را به کام
مرگ فرو بردند و بر اثر تشعش��ات اتمی باقیمانده و بیماریهای ناش��ی از این دو انفجار ،تا سال ،1954
مجموع قربانیان غیرنظامی این دو فاجعه ضدبشری به بیش از  246هزار نفر رسید.
در این وضعیت باید طنز تاریخ باش��د که یکی از مقامات س��ابق دولت چنین کشوری که در دوران
مس��ئولیت خود در سطح رس��انههای جهان به عنوان یک جنگطلب مشهور بود ،یک کشور دیگر را که
شاهد گستردهترین و شدیدترین نظارتها و بازرسیها بینالمللی است را متهم میکند که ممکن است
در آینده از بمب هستهای استفاده کند.
ماجرا مربوط به کتاب تازه دیک چنی ،معاون سابق رئیسجمهوری آمریکا و لیز چنی دخترش است
که بخشهایی از آن برای اولینبار روز جمعه در نش��ریه وال استریتژورنال منتشر شد .این پدر و دختر
در کتاب خود ،اوباما را متهم به دروغگویی در مورد توافق هس��تهای ایران کرده و گفتند که این توافق
میتواند به اولین استفاده از بمب هستهای از سال  1945به این طرف بیانجامد.
این دو در کتاب خود نوشتهاند« :تقریبا هرچیزی را که رئیسجمهوری در مورد توافق (با) ایرانیها به
ما گفته است ،نادرست است .وی گفته است که این توافق مانع از دستیابی ایرانیها به سالحهای هستهای
خواهد شد ،اما این توافق در واقع ،زرادخانه هستهای ایران را تسهیل و مشروع میکند .توافق (دولت) اوباما
به یک ایران مسلح هستهای ،یک مسابقه تسلیحاتی هستهای در خاورمیانه و به احتمال زیاد ،اولین استفاده
از یک سالح هستهای پس از (بمباران اتمی) هیروشیما و ناكازاکی به این طرف منجر میشود».

طنز نتانياهو در قبال فعاليت صلح آميز هستهاي ايران
در حالی که رژیم صهیونیس��تی صدها کالهک هستهای در اختیار دارد و از امضای
انپیتی س��ر باز زده اس��ت ،نخس��توزیر این رژیم میگوید که برجام ،ایران را به
معادلـــــه
کشوری با زرادخانه کامل هستهای تبدیل میکند.
به گزارش جروزالم پست ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سفر خود به فلورانس و در
کنفرانس خبری مشترک با متئو رنزی ،نخستوزیر ایتالیا مدعی شد که اسرائیل با برنامه هستهای ایران که
دارای ماهیت غیرنظامی باشد مشکلی ندارد.
این اظهارات را میتوان پاسخی به سخنان روز جمعه باراک اوباما تلقی کرد که اعالم کرده بود مخالفان
توافق هستهای ایران با هرگونه دستیابی ایران به توانمندی هستهای ،حتی با مقاصد صلحآمیز مخالفند.
نتانیاهو در این باره گفت :اجازه دهید مشخصا اعالم کنم که اسرائیل با برنامه صلحآمیز هستهای در
ایران مخالف نیست .ما مخالف برنامه هستهای نظامی در ایران هستیم.
وی ادامه داد :متاسفانه توافق با ایران به این کشور اجازه حفظ و حتی توسعه آن دسته از زیرساختهای
هستهای را فراهم خواهد ساخت که به هیچ عنوان برای برنامه غیرنظامی ضروری نیست بلکه برای تولید
تس��لیحات هستهای حیاتی است .نتانیاهو اعالم کرد :برنامه جامع مشترک اقدام به ایران اجازه خواهد داد
س��انتریفیوژهایی را در اختیار داشته باشند که به آنها امکان غنیسازی هرتعداد اورانیوم مورد نیاز خود را
طی  13س��ال بدهد .این مس��ئله باعث خواهد ش��د ایران که در زمینه تروریسم جهانی فعال است به یک
کشور با زرادخانه کامل هستهای تبدیل شود.
پیش از این باراک اوباما ،رئیسجمهور آمریکا ،در یک ارتباط ویدئویی اینترنتی با رهبران سازمانهای
یهودی آمریکای شمالی گفت برنامه جامع اقدام مشترک تمام راههای ایران به سوی تسلیحات هستهای
را میبندد .رئیسجمهور آمریکا س��خنان خود را اینگونه ادامه داده بود که "تمام دنیا به جز یک اس��تثنا
یعنی اس��رائیل از توافق حمایت کردند ".اوباما همچنین از حمالتی که علیه حامیان توافق هس��تهای در
کنگره آمریکا میش��ود انتقاد کرد گفت :آنهایی که میگویند خواهان یک توافق بهتر هس��تند در واقع
میگویند فکر نمیکنند ایران باید دارای یک برنامه صلحآمیز هستهای باشد.

در تعامل با آمریکای التین
مع��اون اروپ��ا و آمریکا وزارت خارجه کش��ورمان در
دیدار با قائممقام وزارت امورخارجه بولیوی از گس��ترش
همکاریهای دو کشور ،استقبال کرد و گفت ایران تعامل
با کش��ورهای آمریکای التین در زمینههای مختلف را از
اولویتهای برنامههای خود میداند.
به گزارش تس��نیم ،خوان کارلوس آلورالده قائممقام
وزارت امور خارجه بولیوی به منظور برگزاری سومین دور
مش��ورتهای سیاسی بین ایران و بولیوی ،ديروز با مجید
تخت روانچی معاون اروپ��ا و آمریکای وزارت امورخارجه
دیدار و مذاکره کرد.
آلورال��ده حمایت دولت متبوع خ��ود را از حقوق ملت
ای��ران مبنی ب��ر بهرهبرداری از انرژی صلحآمیز هس��تهای
اعالم و ابراز امیدواری کرد اجرای کامل مفاد توافقنامه اخیر
(برجام) بین ایران و کشورهای عضو  5+1هر چه زودتر آغاز
گردد .آلورالده همکاریهای درمانی و بهداشتی کشورمان
با بولیوی را موفقیتآمیز خواند و موضوع امکان توسعه این
همکاریها و افزایش مراکز درمانی همچنین صادرات دارو
و تجهیزات پزش��کی به بولیوی مورد بررسی و مذاکره قرار
گرفت .وی با اشاره به توانمندیها و پیشرفتهای ایران در
زمینه سدسازی و آبرس��انی ،ابراز عالقه نمود تا کشورمان
برای ساخت اینگونه سدها در بولیوی اقدام نماید.
برخورد دوگانه در زمینه حقوق بشر ،استفاده ابزاری
از مبازره ب��ا قاچاق موادمخدر و همچنین سیاس��تهای
ناکارآمد و ابهامآمیز برخی کش��ورهای غربی در مبارزه با
تروریسم از جمله س��ایر موضوعاتی بود که مورد بحث و
بررسی طرفین قرار گرفت.

از نگاه ديگران
لغو کامل تحریمهاي ایران به نفع همه است
سیاستمدار یونانی ،درباره لغو تحریمهاي ایران با توجه
به مفاد برجام گفت :لغو تحریمهاي ایران به نفع همه است،
بنابراین آمریکاییها از بهانه تراشی دست بردارند.
اس��ترگیوس کات��ی خوریتیس در مصاحب��ه با ایرنا
گف��ت :جمهوری اس�لامی ایران با صداق��ت در مذاکرات
هس��تهاي با گروه  5+1ش��رکت کرد و تالشهاي صورت
گرفته باعث ش��د که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
به امضاء برس��د ،ولی متاسفانه آمریکاییها بدون توجه به
اهمیت این مساله و منافع خود و دیگر کشورهای جهان،
تاکنون از تصویب آن طفره رفته اند.
این استاد دانشگاه یونان در ادامه افزود :ضرورت دارد
که آمریکا با تصویب توافقنامه هستهاي در کنگره ،زمینه
را برای توس��عه هرچه بیش��تر روابط اقتصادی کشورهای
اروپایی ب��ا جمهوری اس�لامی ایران فراه��م آورد تا هم
آمری��کا و هم دیگر کش��ورهای جهان ،از نعمت توس��عه
همکاریهاي اقتصادی با ایران بهرهمند شوند.
کات��ی خوریتس اضافه کرد :توس��عه اقتصاد بومی یا
اقتصاد مقاومتی که رهبر عالی ایران آن را مطرح کرده ،نه
تنها با تجارت آزاد با کشورهای جهان منافاتی ندارد ،بلکه
زمینه را برای انجام معامالت تجاری درس��طح بینالمللی
براساس احترام متقابل فراهم ميآورد.
وی در ادامه گفت :جمهوری اس�لامی ایران با توجه
به منابع فراوان نفت و گاز و نیروی انس��انی تحصیلکرده،
توانس��ته در سختترین شرایط تحریمها به پیشرفتهاي
چشمگیری دست یابد و اجرای اقتصاد مقاومتی و بومی،
ميتوان��د بیش از پی��ش روند توس��عه همهجانبه اقتصاد
ای��ران را فراهم آورد .بنابراین در صورت تعلل و تاخیر در
تصویب توافقنامه هستهای ،خود آمریکا و دیگر کشورهای
اروپایی متضرر خواهند ش��د .وي افزود :متاسفانه بعضی
وقت ها ،تعدادی از کش��ورها برای تحمیل خواس��تههاي
خود ،تحریم اقتصادی را بر دیگر کشورها تحمیل ميکنند
و بدین ترتیب برخالف مقررات تجارت آزاد جهانی ،آن را
دستخوش خواستههاي سیاسی خود قرار ميدهند.
کاتی خوریتس تصریح کرد :هر کش��وری باید در حد
توان و با تکیه به نیروی انسانی و توانایی فنآوری داخلی و
با بهرهگیری از تمام موقعیتهاي موجود داخلی ،به توسعه
اقتصاد داخلی خود بپردازد و درعین حال روابط و داد و ستد
بینالمللی را تقویت نمای��د ،زیرا اقتصاد امروز جهان مانند
رودخانهاي است که همه در کنار آن زندگی ميکنیم.
وی افزود :کش��ورهای اروپایی با توجه به شناختی که
از ت��وان و ظرفیت اقتصادی ای��ران دارند ،پس از این توافق
بصورت گستردهاي برای توسعه همکاریهاي اقتصادی خود
با ایران وارد عمل شدهاند و به نوعی رقابت شدیدی بین این
کشورها برای ورود به بازار گسترده ایران بوجود آمده است.
این سیاستمدار یونانی اضافه کرد :کشورهای اروپایی
ط��ی مدتی که به خواس��ت آمریکا و ب��ه بهانههاي واهی
ایران را تحریم کرده بودند ،میلیاردها یورو متضرر ش��دند
و دیگر تحت هیچ ش��رایطی خواستار ادامه این تحریمها
نیستند ،بنابراین آمریکا باید با توجه به منافع کشورهای
اروپایی همپیمان خود هم که شده ،هرچه سریعتر نسبت
به تصویب توافقنامه هستهاي با ایران ،اقدام نماید.
خورتی��س در ادامه گفت :عملکرد هوش��مندانه دولت
"روحانی" باعث ش��ده فرصت استثنایی برای توسعه روابط
یونان و اروپا با جمهوری اسالمی ایران فراهم آید که یونان
نبای��د این فرصت را از دس��ت بدهد و از دیگر کش��ورهای
اروپایی در این عرصه عقب بماند.

