
اخبار كوتاه

7 سیاست خارجه
| یکشنبه | 19 شهریور         1396 |

| شماره 4558 |

هجمه اهانت آمیز سفیر سعودی به ایران 
اندکی بعد از ش��ایعه دس��تور ریاض به رس��انه های خود 
ب��رای عدم تع��رض به ایران، وزیر مش��اور عربس��تان در امور 

خلیج فارس، ایران را منبع »تروریس��م« و حزب اهلل را »حزب 
شیطان« توصیف کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، روزنامه رأی الیوم به نقل از 
منابع بلندپایه در عربستان مدعی شد که ریاض به رسانه های 

داخل��ی و خارجی خود دس��تور داده که از حمل��ه به ایران و 
شیعیان در منطقه خودداری کنند.

در جدیدترین توهین و حمله مقامات س��عودی به ایران، 
»ثامر الس��بهان« وزیر مشاور عربس��تان در امور خلیج فارس، 

در توئیتر خود، ایران را منبع تروریس��م و افراطگرایی توصیف 
کرد. الس��بهان در توئیتر خود نوش��ت:  سرچشمه تروریسم و 
افراطگرای��ی در جهان، ایران و فرزند بزرگش حزب ش��یطان 

هستند.

نماینده ایران در سازمان ملل 
خشونت ها علیه مسلمانان میانمار متوقف شود

خوش��رو وضعیت مسلمانان روهینگیا را نمونه ای بارز دانست 
ک��ه در آن افراد بیگناه قربانی افراطی گری و عدم مدارا میدیپلمـــات

ش��وند و با محکوم کردن خش��ونتهای جاری علیه مسلمانان 
میانمار، خواستار توقف فوری این خشونتها شد.

ب��ه گزارش ایرنا، در جلس��ه عالیرتبه س��ازمان ملل متحد ب��ا موضوع فرهنگ 
صلح که در سالن مجمع عمومی این سازمان برگزار شد، غالمعلی خوشرو سفیر و 
نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران فرهنگ صلح را چکیده منشور ملل متحد و 

این موضوع را مرکز همه فعالیت های سازمان ملل متحد دانست.
وی با اش��اره به اینکه این س��ازمان به منظور نجات بش��ریت از عفریت جنگ 
تاس��یس شده است، مسئولیت این س��ازمان را در مقابله با اهریمن افراطی گری و 

ارتقای فرهنگ صلح بسیار برجسته خواند.
خوش��رو یکجانبه گرایی و زورمداری در روابط بین المللی را موجب بی ثباتی 
و ناامن��ی و افزایش تروریس��م و افراطی گری بیان کرد و اف��زود: باید از نمونه های 
موفق دیپلماس��ی، همانند برجام، بهره گرفت و آنها را در تعامالت بین المللی الگو 
قرار داد؛ نه اینکه مرتب بر طبل تهدید کوبید و جامعه جهانی را به سخره گرفت و 

تجربه های زیانبار و ناموفق و خشونت بار گذشته را تکرار کرد.
 نماینده کش��ورمان ادامه داد: منطقه خاورمیانه نمایش��گاه سالح های پیشرفته 
مرگبار ش��ده است و این س��الح ها هر یک زخمی بر تن مجروح صلح وارد می کند. 
در این ش��رایط است که افراطی گری زمینه رشد می یابد و خشونت به تنها وسیله 
تعام��ل تبدیل می ش��ود. ما باید همزمان با فرهنگ یکجانب��ه گرایی و افراطی گری 
مقابل��ه کنیم. زمانی که کانونهای ت��رور و نیزائتالف های کاذب به تخریب و بمباران 
اماکن مذهبی، مدارس و بیمارستانها و نیز کشتار مردم کوچه و بازار می پردازند، در 

عمل با دست های آهنین گلوی فرهنگ صلح را می فشارند. 

بلومبرگ:
 راهبرد جدید ترامپ درباره برجام چه خواهد بود؟

به گفته مقام��ات آمریکایی، یک 
راهب��رد جدی��د در کاخ س��فید بـازي رسـانه

درباره برجام آماده شده و منتظر 
تصویب رئیس جمهور است.

بلومب��رگ: راهب��رد جدی��د ترامپ درب��اره برجام 
چه خواه��د بود؟به گ��زارش گروه بین الملل باش��گاه 
خبرن��گاران جوان به نق��ل از بلومبرگ، رئیس جمهور 
آمریکا به جای پاره کردن توافق هس��ته ای ایران، ایده 
»چشم پوشی، عدم تایید و تصحیح« را در پیش گرفته 
است و اکنون فقط باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا 
ترامپ می تواند با استفاده از اهرم خارج شدن از توافق 

به توافق بهتری با ایران دست یابد یا خیر.
  به نوش��ته بلومبرگ، از زمان��ی که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا به قدرت رسید، متحدان اروپایی 
آمری��کا هم��واره نگران بودن��د که وی ب��ه وعده های 
انتخاباتی خ��ود عمل کند و از توافق هس��ته ای ایران 
خارج شود. این پایگاه اینترنتی آمریکایی در تفسیری 
ب��ه قلم الی لی��ک اف��زود: کابینه امنیت مل��ی ترامپ 
تفکر متفاوتی نس��بت به ترامپ دارد. به گفته مقامات 
آمریکای��ی، یک راهبرد جدید درباره توافق هس��ته ای 
ایران آماده شده و منتظر تصویب رئیس جمهور است. 
برنامه این اس��ت که به جای پاره ک��ردن توافق آن را 
مس��تحکم تر کنند. این ایده را می ت��وان اینگونه جمع 

بندی کرد: »چشم پوشی، عدم تایید و تصحیح«.
انتظ��ار م��ی رود در 14 س��پتامبر ترام��پ تعلیق 
تحریم ه��ای نظام بانکی و صادرات نفت��ی ایران را که 
به عنوان یکی از ش��روط توافق هسته ای سال 2015 
مطرح شد، بار دیگر تمدید کند. براساس قانونی که در 
سال 2015 به تصویب کنگره رسید، رئیس جمهور باید 
هر 120 روز یک بار درباره این تحریم ها تصمیم گیری 
کن��د. ترامپ تحریم ها را در ماه مه تعلیق کرد و انتظار 

می رود بار دیگر این کار را انجام دهد. 
این برای اروپاییان به منزله هویج است و چماق این 
خواهد بود که ترامپ احتماال نگرانی های دولت آمریکا 
درباره توافق هس��ته ای ایران را مطرح خواهد کرد. به 
اعتقاد مقامات آمریکایی این توافق س��ه ایراد مهم دارد 
که عبارتند از پایان یافتن زمان اجرای این توافق، ناتوانی 
این توافق در جلوگیری از توسعه موشک های بالستیک 
در ایران و مشکالتی که در زمینه بازرسی از تاسیسات 
نظامی مشکوک به فعالیت هس��ته ای وجود دارد. پس 
از پایان یافتن زمان اج��رای توافق محدودیت هایی که 
ایران با آنها مواجه اس��ت مانن��د ذخیره کردن اورانیوم 
غنی ش��ده با درجه خلوص پایین بین سال های 2025 

و 2030 از میان برداشته خواهد شد. 
این مسئله حائز اهمیت اس��ت زیرا قانون مصوب 
سال 2015 که از وزیر امور خارجه می خواهد پایبندی 
ایران به توافق هس��ته ای را تایید کند، انعطاف زیادی 
دارد. همانگون��ه ک��ه نیکی هیلی، نماین��ده آمریکا در 
سازمان ملل در موسسه امریکن اینترپرایز توضیح داد، 

اگر ترامپ به این نتیجه برس��د توافق هس��ته ای ایران 
منافع ملی آمریکا را تامین نمی کند، می تواند پایبندی 
ایران به ای��ن توافق را رد کند حتی اگر ایران از لحاظ 

فنی به مفاد توافق پایبند بوده باشد. 
 به گفته برخی مقامات آمریکایی ترامپ قصد دارد 
اعالم کند، ایران به تعهدات خود پایبند نبوده است که 
تاح��دودی به دلیل ادامه یافتن آزمایش موش��ک های 

بالستیک در این کشور است. 
 ع��دم تایید پایبندی ایران به توافق هس��ته ای از 
ط��رف دولت ترامپ این توافق را برهم نخواهد زد بلکه 
پرونده آن را به کنگره می فرستد که احتماال به اعمال 
دوب��اره تحریم های فل��ج کننده ای ک��ه انتظار می رود 
ترام��پ این هفته آنها را تعلی��ق کند، رای خواهد داد. 
ترام��پ باید تا 15 اکتبر درباره تایید پایبندی ایران به 

توافق هسته ای تصمیم گیری کند. 
 زمان بندی تعلیق ها و ضرب االجل تایید پایبندی 
ای��ران یک دریچ��ه دیپلماتیک ایج��اد می کند. هفته 
آینده مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشست 
خواهد داش��ت و انتظار می رود ترام��پ این موضوع را 
ب��ا همتایان خود از انگلیس و فرانس��ه درمیان بگذارد 
ت��ا آلمان را متقاعد کنن��د از برگزاری مذاکرات مجدد 
درباره توافق هس��ته ای ایران حمایت کند.  با توجه به 
نزدیک بودن ضرب االجل 15 اکتبر با نشس��ت مجمع 
عمومی ترامپ برای اعمال فش��ار ب��ر اروپائیانی که از 

توافق ایران حمایت می کنند.

نسخه پیچی ضد ایرانی مشاور اوباما
مش��اور رئیس جمهور س��ابق آمریکا در یادداشتی 
نوش��ته راهب��رد دولت ترامپ بایس��تی هم��راه کردن 

کشورهای اروپایی برای تشدید فشار علیه ایران باشد.
به گ��زارش فارس، »دنیس راس«، در دوره چندین 
رئیس جمه��ور از جمله در دولت قب��ل آمریکا به عنوان 
مش��اور رئیس جمهور فعالیت کرده در یادداشتی نوشته 
که سیاست کش��ورش در قبال ایران بایستی بر منزوی 
کردن تهران و باال بردن هزینه رفتارهای منطقه ای ایران 
استوار باشد. او همچنین پیشنهاد کرده واشنگتن بایستی 

اروپایی ها را در این مسیر با خودش همراه کند. 
وی در یادداش��تی در نیویورک دیلی نیوز با اش��اره 
به اظه��ارات »دونالد ترام��پ«، رئیس جمه��ور آمریکا 
درباره »برجام« نوشته اس��ت: »البته ترامپ در جایگاه 
رئیس جمهور حق تصمیم گیری درباره توافق هس��ته ای 
را دارد و نشانه ها حاکی است که او در گزارش ماه اکتبر 

پایبندی ایران به آن را تأیید نخواهد کرد.«
مش��اور رئیس جمه��ور س��ابق آمری��کا در ادام��ه 
می نویس��د: »اما مش��کل دول��ت آمریکا این اس��ت که 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی، به عن��وان نهاد ناظر 
اج��رای برج��ام، در جدیدترین گزارش خ��ود بار دیگر 

عمل ایران به تعهداتش را تأیید کرده است.«
وی همچنین نوش��ته اس��ت: »بنابراین، اگر دولت 
ترامپ در همین مس��یر پیش رود و پایبندی ایران ]به 
برجام[ را تأیید نکند آمریکا از آژانس و سایر کشورهای 

طرف توافق در برجام، منفصل خواهد شد.«
او در ادامه با متهم کردن ایران به ارس��ال نیروهای 
شبه نظامی به سوریه و سایر کشورها در خاورمیانه تأکید 
می کند: »اگر ما مطمئن هس��تیم که این اقدامات باعث 
تشدید فرقه گرایی شده و بی ثبات کننده هستند، سیاست 
ما اکنون باید به سمتی هدایت شود که بار دیگر بتوانیم 

هزینه این اقدامات را برای ایران باال ببریم.«

 عدم استقبال فرانسه
ونده توافق هسته ای   از بازگشایی مجدد پر
 س��فیر فرانس��ه در آمریکا مدعی شد که کشورش 
به دنبال بازگشایی پرونده توافق هسته ای ایران و گروه 

1+5 نیست.
ب��ه گزارش مهر، »ج��رارد آرود«، ب��ه گزارش یک 
رس��انه آمریکای��ی که مدعی ش��ده پاری��س و لندن از 
مذاک��ره مجدد درباره توافق هس��ته ای با ایران حمایت 

می کنند، واکنش نشان داد. 
س��اعاتی قبل تر وبگاه ش��بکه خب��ری بلومبرگ به 
نقل از دو دیپلمات آمریکایی مدعی ش��ده بود فرانس��ه 
و انگلی��س مایل به اعمال فش��ار بر ای��ران جهت »رفع 

نقائص برجام« هستند. 
آرود در واکن��ش نوش��ت: »فرانس��ه از هیچگون��ه 
بازگش��ایی )پرونده( برجام حمایت نمی کند. این توافق 
به همین شکلی که هست اجرا شود.« وی با بیان اینکه 
هر گونه رفتار با برجام بایس��تی بر اس��اس ویژگی های 
خود این توافق صورت گیرد، همچنین گفت: »گفت وگو 
درباره س��ایر جنبه های سیاست خارجی ایران، خارج از 

برجام امکان پذیر است.«

ین علیه ایران  ادعای سفیر بحر
س��فیر بحرین در آمریکا با تکرار اتهامات بی پایه و 
اثبات نش��ده مدعی ش��د که ایران در حال گمراه کردن 

جوانان بحرین است.
به گزارش تسنیم، »شیخ عبداهلل بن رشید الخلیفه 
در یک س��خنرانی در دانش��گاه »بنتلی« مدعی شد که 
مقام های ایران در حال منحرف کردن جوانان بحرین و 

سوق دادن آنها به سمت »افراط گرایی« هستند. 
وی همچنین گفت: »تهدید ناشی از حکومت ایران 
و س��پاه پاس��داران این کش��ور عالوه بر بحرین، امنیت 
و صلح کش��ورهای عربی و فراس��وی آن را مورد تهدید 

قرار می دهد.«
او در ادامه این ادعاها مدعی شد این »تهدیدها« از 
قانون اساس��ی ایران نشأت می گیرند که خواستار صادر 

کردن انقالب این کشور است. 

 مخالفت جمهوری چک با لغو ممنوعیت
 عرضه تجهیزات هسته ای به ایران

پارلمان جمهوری چک با پیشنهاد دولت این کشور 
ب��رای لغو قانون مربوط به ممنوعیت ارس��ال تجهیزات 

برای نیروگاه اتمی بوشهر مخالفت کرده است.
ب��ه گزارش آسوش��یتدپرس، مخالف��ت نمایندگان 
پارلم��ان جمهوری چک ب��ا این طرح پیش��نهادی در 
ش��رایطی اس��ت که بر اساس توافق هس��ته ای 2015 
میالدی، تحریم ه��ای بین المللی علیه ای��ران در ازای 

محدودیت فعالیت های اتمی تهران، لغو می شود.
ایران یک نیروگاه اتمی فعال در شهر بوشهر دارد و 

قصد دارد تا رآکتورهای بیشتری را احداث کند.
س��ال گذش��ته، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و 
علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران به 
پ��راگ پایتخت جمهوری چک س��فر کردن��د تا درباره 
همکاری هسته ای مذاکره نمایند. ایران به دنبال کمک 
کشورهای اروپایی اس��ت تا برنامه صلح آمیز هسته ای 

خود را ارتقا دهد.

 واکنش اردوغان
یر پیشین ترکیه  یکا به یک وز  به اتهام آمر
رئیس جمهور ترکیه متهم ش��دن یک وزیر پیشین 
ت��رک به دور زدن تحریم های ایران را اقدامی از س��وی 

آمریکا با انگیزه های سیاسی علیه ترکیه دانست.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بلومبرگ، 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دادس��تانی 
آمری��کا برای متهم کردن ظفر چاغالیان وزیر پیش��ین 
اقتصاد ترکیه به پولش��ویی به نمایندگی از ایران انتقاد 
کرد و آن را اقدامی با انگیزه های سیاسی علیه کشورش 
توصیف کرد. اردوغان در جمع خبرنگاران در استانبول 
گف��ت: من برای دولت قبلی آمریکا نیز مش��خص کرده 
بودم که ترکیه در هیچ تحریمی علیه کشور همسایه اش 
ایران شرکت نمی کند و وزیر اقتصاد پیشین خیلی ساده 

سیاست های دولتش را اجرا کرده است.
گفتنی است، آمریکا بنا بر سیاست های ضد ایرانی 
هربار توطئه ای علیه جمهوری اسالمی چینش می کند.

ب��رای آمریکا  برجام آنچنان 
ش��بیه یک کالف س��ردرگم پرونـــــده

ش��ده که ترجیح داده برای 
مقابله با تهران سیاست تشکیل ائتالفی ضد ایرانی 
آن هم با همراهی کشورهای عربی را پیش بگیرد 
از ای��ن رو ب��ه تازگ��ی ترامپ بر ض��رورت وحدت 
کش��ورهای عربی برای مقابله با ایران تأکید کرده 

است. 
تاکی��د و دس��ت دوس��تی ترام��پ به س��وی 
اعراب بیش��تر حکایت از ای��ن دارد که جمهوری 
اس��المی ایران تم��ام اه��داف مغرضانه آنه��ا را در 
منطق��ه به هم ریخت��ه اس��ت، پیروزی های اخیر 
در س��وریه وع��راق اضمحالل ه��ر روزه گروهک 
تروریستی داعش و شکست پی در پی آنان موجب 
وهم و ترس بیش از ان��دازه رییس جمهور آمریکا 
شده است؛ حاال محور عربیآمریکایی برای انزوای 
تهران باید دس��ت به کار ش��ود تا نگذارند بیش از 

این نقشه های آنان را بر نقش بر آب کند.
کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد رئیس جمهور 
آمری��کا در گفت وگوهای تلفنی جداگانه با ولیعهد 
عربس��تان، ولیعهد ابوظبی و امیر قطر بر ضرورت 
وحدت ش��ریکان عربی واش��نگتن ب��رای مقابله با 

آنچه که وی تهدید ایران خواند، تأکید کرد.
بعد از اعالم گفت وگوی تلفنی ولیعهد عربستان 

و امیر قطر، کاخ سفید بیانیه ای صادر کرد.
کاخ س��فید اع��الم ک��رد »دونال��د ترامپ«، 
رئیس جمه��ور آمریکا به ط��ور جداگانه با »محمد 
بن س��لمان آل سعود«، ولیعهد عربستان، »محمد 
بن زاید آل نهی��ان«، ولیعهد ابوظبی و »تمیم بن 

حمد«، امیر قطر گفت وگو کرده است. 
در این بیانیه آمده است: »رئیس جمهور تأکید 
کرد وحدت ش��ریکان عربی واشنگتن برای ارتقای 
ثبات منطقه و مقابله با تهدید ایران ضروری است.« 
ترامپ همچنین تأکید کرد همه کش��ورها بایستی 
به تعهداتش��ان در نشس��ت ریاض ب��رای مقابله با 
تروریس��م، قطع منابع مالی گروه های تروریستی و 

مقابله با ایدئولوژی های افراطی عمل کنند.
ای��ن بیانیه س��اعاتی بعد از آن صادر ش��د که 
خبرگ��زاری قط��ر اعالم کرد »تمی��م بن حمد بن 
خلیف��ه آل ثانی«، امیر این کش��ور با »محمد بن 

سلمان«، ولیعهد عربستان تماس گرفته است. 
این خبرگزاری اعالم کرد امیر قطر برای رایزنی 
درباره مطالبات چهار کش��ور عرب��ی تحریم کننده 
دوحه ابراز تمایل کرده و ولیعهد عربس��تان نیز از 

این پیشنهاد استقبال کرده است. 
این گزارش حاکی اس��ت س��ران دو کشور در 
ای��ن گفت وگوی تلفنی بر ضرورت حل این بحران 
از طری��ق گفت وگ��و، جهت حفظ ثبات ش��ورای 

همکاری خلیج )فارس( تأکید کرده اند. 
چن��د روز پیش نیز ترام��پ در این کنفرانس 
خب��ری با امیر کویت گفت که تمامی کش��ورهای 
منطقه بایستی سهم خود را در مبارزه با گروه های 
افراطی ایفا کنند. وی گفت چنین تالشی مقابله با 
ایران که از تروریسم و شبه نظامی حمایت می کند 

را هم شامل می شود. 
تاکی��د ترام��پ مبن��ی ب��ر ض��رورت وحدت 
کشورهای عربی برای مقابله با ایران در حالی است 
که چند م��اه پیش نیز همین آقای رییس جمهور 

با سفر به ریاض به دنبال یک ائتالف نظامی عربی 
علیه ایران بود. 

همان موقع رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
این کش��ور گفت��ه بود ه��دف ترامپ از س��فر به 
عربس��تان سعودی ایجاد »اتحاد« میان کشورهای 

عربی با رژیم اسرائیل و تقابل با ایران است.
تیلرس��ون خاطر نش��ان کرد ترامپ عمداً این 
مقاص��د را انتخاب کرده زیرا آنها مرکز س��ه دین 

اسالم، یهود و مسیحیت هستند.
به باور ناظران سیاسی ترامپ در حالی رهبران 
این کشورها را به اتحاد در مقابل ایران فرامی خواند 
که این کش��ورها هر یک با یکدیگر بر س��ر مسائل 

منطقه و دوجانبه تنش های جدی دارند. 
روابط سیاس��ی و اقتصادی قطر و عربس��تان 
ماه هاس��ت که ب��ا مش��کل مواجه ش��ده و برخی 
کش��ورهای عربی منطقه نیز با فش��ار آل س��عود 
مجبور به کاهش روابط با قطر شدند که این مساله 
موجب شده تا تعامالت کشورهای عربی در منطقه 

به هم بریزد.
مهمتر اینکه آمریکا در حالی این کش��ورها را 
به اتح��اد در برابر ای��ران فرامی خواند که دولتش 
هم چن��ان در رویکردهای منطق��ه ای و بین المللی 

سیاست خارجی سردرگم و بالتکلیف است.
همان چند ماه پیش نیز که سران سعودی در 
بحبوحه اس��تیصال سیاسی و ناکامی در جبهه های 
نبرد، میزبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
ش��د تا به واس��طه امضای قرارداده��ای چند صد 
میلیارد دالری با واش��نگتن، نظر مثبت این کشور 
را ب��رای پیگیری اهدافش جلب کند؛ در این میان 

یکی از مهم ترین اهداف ریاض از میزبانی ترامپ و 
سران بیش از 40 کشور سنی، تشکیل یک ائتالف 
»عربیآمریکایی یا همان ناتوی عربی« اس��ت که 
مهم تری��ن کارکرد آن نیز »مقابله با افزایش قدرت 

ایران« عنوان شده بود. 
تاکید و دس��ت دوستی ترامپ به سوی اعراب 
بیش��تر حکایت از این دارد که جمهوری اس��المی 
ایران تمام اهداف مغرضانه آنها را در منطقه به هم 
ریخته اس��ت، پیروزی های اخیر در سوریه وعراق 
اضمح��الل هر روزه گروهک تروریس��تی داعش و 
شکست پی در پی آنان موجب وهم و ترس بیش از 
اندازه رییس جمهور آمریکا شده است؛ حاال محور 
عربیآمریکایی برای انزوای تهران باید دس��ت به 
کار ش��ود تا نگذارند بیش از این نقشه های آنان را 

بر نقش بر آب کند.
ناظران سیاسی بر این باورند شاید کشورهای 
کوچکی در ای��ن ائتالف ضد ایران��ی حضور یابند 
همان هایی که دالرهای س��عودی عامل بقایش��ان 

شده است. 
البته تهران می توان��د از چندین ابزار و مولفه 
بهره بگیرد که ش��امل ظرفیت کشورهای اروپایی، 
انزوای ریاض، استفاده از چندجانبه گرایی منطقه ای 

و در نهایت افزایش قدرت کشور است.
به ب��اور ناظران سیاس��ی اروپایی ه��ا از روی 
کار آمدن پوپولیس��تی چون ترامپ اصال خش��نود 
نیس��تند؛ ترکش فعالیت گروه های تروریستی در 
خاورمیان��ه، کش��ورهای اروپایی را نی��ز بی نصیب 
نگذاشته و با ش��دت گرفتن بحران در این منطقه 
هر از چند گاهی نیز شاهد یک عملیات تروریستی 

در یکی از کشورهای اروپایی هستیم. 
البته کش��ورهای غربی خود نی��ز در پرورش 
گروه های تروریس��تی نقش داش��تند اما، تهران با 
برمال کردن واقعیت های منطقه و چهره دش��منان 
بیش از گذشته می تواند افکار عمومی را نسبت به 
سناریوهای ظالمانه س��ران آمریکایی و سعودی و 

نیز مهار تروریسم آگاه کند. 

استیصال آمریکا در برابر ایران 
ترامپ از کشورهای عربی خواست برای مقابله با تهران متحد شوند 

رئیس س��ازمان انرژی اتمی 
ای��ران به اش��پیگل گفت در معادلـــــه

صورت عقب نش��ینی آمریکا 
از برجام و ماندن کشورهای اروپایی، ایران احتماالً 

بازهم به آن پایبند خواهد بود.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، »علی اکبر 
صالحی در گفت وگو با نش��ریه آلمانی »اشپیگل« 
تاکید کرد حتی اگر آمریکا هم از توافق هس��ته ای 
عقب نشینی کند اما اروپایی ها در آن بمانند، ایران 

احتماالً بازهم به آن پایبند خواهد بود.
صالحی با هش��دار درب��اره اینکه اگ��ر برجام 
شکس��ت بخورد، رقابت تس��لیحاتی هس��ته ای در 
منطقه ایجاد می شود، گفت: »اگر آمریکا از برجام 
عقب بنش��یند و اروپا هم از آن تبعیت کند، قطعا 
تواف��ق ف��رو می پاش��د و ایران به س��طحی که در 

گذشته بود و )یا حتی( باالتر از آن بازمی گردد.«
وی در پاس��خ به این س��وال که هش��دارهای 
»حس��ن روحانی«  رئی��س جمهور ای��ران درباره 
اینکه اگر آمریکا تحریم جدیدی وضع کند، تهران 
می تواند در عرض چند ساعت برنامه هسته ای اش 
را از س��ر بگیرد، چ��ه مقدار جدی اس��ت، تاکید 
کرد: »ما پیوس��ته در حال ارزیابی این هستیم که 
ای��ن توافق چه مقدار برای ما س��ود دارد یا اینکه 
پایبندی به آن چه میزان برای ما هزینه دارد. اگر 
آمریکا از آن خارج ش��ود ولی دیگر کشورها به آن 
پایبند باشند، ایران نیز احتماالً به تعهداتش پایبند 

خواهد بود.«

خبرنگار اش��پیگل این سوال را مطرح کرد که 
چگونه بر این چالش که روحانی نتوانسته وعده های 
اقتصادی که درپی لغ��و تحریم ها و حصول برجام 
داده بود را عملی کند، غلبه خواهید کرد، و صالحی 
نیز پاسخ داد: »آمریکا تالش می کند فضای تجارت 
را مسموم کند. آنها بانک ها و شرکت های بزرگ را 
از همکاری با ایران می ترس��انند. این هراس افکنی 
اس��ت. ام��ا در واقعیت آنها چیز زیادی به دس��ت 
نمی آورند. لفاظی ها زیاد اس��ت، بله. اگر آمریکا آن 
کلمات را عملی کند، آنگاه ما باید با وضعیت بسیار 

متفاوتی مواجه شویم.«
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این صحبت 
خبرنگار اشپیگل را که "اگر آمریکا از توافق خارج 
ش��ود و دیگران نی��ز از او تبعیت کنن��د، ایران به 
توس��عه برنامه هس��ته ای خود بازگشته اما این بار 
غیرش��فاف و در بازار سیاه خواهد بود. این مسئله 
ب��ار دیگر ای��ران را من��زوی ک��رده و درگیر نبرد 
کش��مکش دائمی ب��ا قدرت های غرب��ی می کند" 

تقریبا تایید کرد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اگ��ر آمریکا تحریم های 
مرتب��ط با فعالیت های هس��ته ای ای��ران را تعلیق 
نکند، نقض فاحش از طرف آنها خواهد بود، افزود: 

»همانط��ور که قبال گفت��م، اگر توافق هس��ته ای 
شکس��ته ش��ود، ما از نظر اقتصادی با مش��کالت 
مواجه خواهیم ش��د اما از نظر سیاس��ی دستاورد 
خواهیم داشت. ما به جوانان خود خواهیم گفت به 
آنها )غربی ها( دیگ��ر اعتماد نکنید زیرا ما یک بار 
این کار را کرده و برای رسیدن به توافق هسته ای 
انعطاف نش��ان دادی��م؛ آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی پایبندی کامل م��ا به توافق را تایید کرد اما 

آمریکایی ها آن را شکستند.«
صالحی ضمن بیان اینکه اگر برجام فرو بپاشد، 
هیچ شانسی برای توافق با کره شمالی بر سر مسئله 
هسته ای وجود نخواهد داشت، گفت: »پیونگ یانگ 
نیز می گوید، خب آنها توافق هس��ته ای با ایران را 
شکس��تند، پس ما چگونه می توانیم به آنها اعتماد 
کنیم؟ این مسئله حتی انسجام معاهده عدم اشاعه 
هس��ته ای را نی��ز تضعیف می کند. آنگاه س��ونامی 
خشم کشورهایی که می خواهند فناوری صلح آمیز 

هسته ای داشته باشند، به پا می شود.«
وی در پاس��خ به اینکه آیا زمان بندی آزمایش 
موش��کی بالس��تیک چند هفت��ه قب��ل در ایران، 
مناس��ب بود، خاطرنش��ان کرد: »هی��چ جایی در 
توافق هسته ای نیامده که ایران حقی برای توسعه 

توانمندی ه��ای موش��کی خ��ود ندارد. م��ا حقوق 
خودم��ان را اعم��ال می کنیم اما ای��ن طرف دیگر 
اس��ت که تالش می کند آن را به عنوان یک اقدام 

تحریک آمیز تفسیر و تعبیر کند.«
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران با اش��اره 
ب��ه برخی کش��ورهای منطقه ای مانند عربس��تان 
سعودی، گفت: »آنها هیچ انتخاباتی ندارند و برای 
ش��هروندان خود حقوقی قائل نمی ش��وند – برای 
مثال )در کش��وری( زنان حق رانندگی ندارند. اما 
چون آنها در مدار سیاس��ی غرب، مخصوصا آمریکا 

هستند، کاری به آنها ندارند.«
خبرنگار اشپیگل بعد از پرسیدن این سوال که 
ته��ران چگونه به هم��کاری نزدیک رئیس جمهور 
آمریکا با عربس��تان س��عودی می نگرد، این پاسخ 
را از صالح��ی دریافت کرد: »آمری��کا در حالتی از 
سردرگمی قرار دارد. حتی متحدان اروپایِی آمریکا 
نیز نمی دانند رئیس جمهور ترامپ چه اس��تراتژی 
را دنبال می کند. این س��ردرگمی فقط در قبال ما 
نیس��ت، بلکه بر حکومت دولت آمریکا و شرکایش 
در منطقه نیز تاثیر منفی داشته است. برای مثال، 

اخیرا قطر.«
صالحی با بیان اینکه عمل سیاس��ی واقعی به 

رویکرد منطقی و عقالنی نیاز دارد، افزود به همین 
دلیل است که ایران به قطر کمک می کند با اینکه 
قطر در موضوعات س��وریه و دیگ��ر درگیری های 

منطقه ای همواره در طرف مقابل بوده است.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا این مسئله 
)کمک به قطر( عربستان سعودی را بیش از پیش 
عصبانی نمی کند، گفت: »ما همیش��ه دیدگاه های 
متفاوتی داش��تیم ام��ا از روابط خ��وب در برخی 
زمینه ها مانند اقتصاد و گردش��گری س��ود بردیم. 
ایرانی ه��ا به س��رزمین و ث��روت دیگران چش��م 

ندارند.«
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران افزود: »بعد 
از درگذش��ت مل��ک عبداهلل و ب��ه روی کار آمدن 
پادش��اه جدید، روابط ما با عربستان به سرعت بد 
شد. که آنهم به دلیل این توهم بود که ایران آنها را 
محاصره کرده است. تحت همین توهم بود که آنها 
می خواهند یمن را تصرف کنند تا راهی باز ش��ود، 
اما آنها خودش��ان را در چاله عمیق تری قرار دادند 

که نمی دانند چگونه از آن خارج شوند.«
خبرنگار اش��پیگل در پایان پرسید که به نظر 
می رسد ایران نیز عالقه ای ندارد به آنها )عربستان( 
برای خروج از بح��ران یمن کمک کند، و صالحی 
پاس��خ داد: »ما آماده ایم کمک کنیم. اما عربستان 
س��عودی باید واقعیت های میدانی را درک کند و 
گمان می کنم آنها در نهایت راهشان را تغییر داده 
و ب��ه این درک که ایران می تواند دوس��ت خوب و 

مورد اعتمادی باشد، برسند.«

رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران به برجام پایبند می ماند حتی اگر آمریکا خارج شود

ی��ک روزنام��ه آمریکایی در گزارش��ی به 
تحلیل س��خنرانی نیکی هیل��ی، نماینده دیــــدگاه

آمری��کا در س��ازمان ملل در اندیش��کده 
امریکن اینترپرایز پرداخته و نوش��ته که او دست کم پنج دروغ 

درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 )برجام( گفت.
روزنامه آمریکایی در ادامه با نقل قوا مستقیم نیکی هیلی، 
آنها را رد کرده و درباره آنها توضیح داده که ش��رح آن در زیر 

آمده است.
1. »ایران در یک س��ال و نیم گذش��ته، چندین بار هنگام 

نقض برجام، گیر افتاده است« 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در هشتمین گزارش از زمان 
اجرایی ش��دن برجام، هفته گذشته بار دیگر پایبندی ایران به 

مفاد توافق هسته ای را تأیید کرد. این در حالی است که هیلی 
مدعی ش��د ایران از زمان اجرایی ش��دن برجام، »چندین بار« 

هنگام نقض برجام، گرفتار شده است. 
2. »صدها سایت اعالم نشده در ایران وجود دارند که دارای 
فعالیت های مش��کوک هس��تند و آژانس از آنها بازرسی نکرده 

است«
هیلی در بخش پرس��ش و پاس��خ این جلس��ه مدعی شد 
»صدها« س��ایت اعالم نش��ده در ایران وج��ود دارد که چنین 
نیس��ت. در حال حاض��ر، جامعه اطالعاتی آمری��کا هم به این 
نتیجه رسیده که ایران از مفاد فنی توافق عدول نکرده و به آن 
پایبند بوده اس��ت. بنابراین، هیچ نش��انه ای از تقب ایران وجود 
ندارد و الزم نیس��ت که آژانس، از این »صدها« سایت، به قول 

هیلی، بازدید کند. 
در صورت��ی ک��ه آمری��کا ش��واهد موثق��ی درب��اره انجام 
فعالیت های مش��کوک در هر کدام از س��ایت ها داش��ته باشد، 
می تواند شواهد آن را رد اختیار آژانس قرار داده و آنها را برای 
تحقیقات، تحت فشرا قرار داد. نکته جالب آنکه، نیکی هیلی در 
دیدار اخیرش در وین با مقام های آژانس، چنین شواهدی را در 

اختیار این سازمان قرار نداد. 
3. »س��ران ایران، علن��اً اعالم کرده اند که ب��ه آژانس اجازه 
بازرس��ی از سایت های نظامی خود را نخواهند داد. اگر بازرس ها 
مجاز به دیدن اماکنی نباشند که باید آنها را بررسی کنند، چگونه 

ما می توانیم بفهمیم که ایران به توافق پایبند بوده است؟«
آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً دلیلی برای مطرح کردن 
درخواست بازرسی از سایت های غیرنظامی ایران را نداشته است. 
نکته ای که باید بار دیگر مطرح کرد این است که حتی خود هیلی 
هم از ارائه ش��واهد مربوطه ای که دسترسی به سایت های ایران را 
الزام آور کند خودداری کرده است. بنابراین، می توان به نحو عقالنی 

نتیجه گرف��ت که اظهارات هیلی مبتنی بر نگرانی های مش��روع 
نیستند بلکه بخشی از حمالت سیاسی به توافق هستند. 

4. »ق��رار نبود توافقی ک��ه اوباما حاص��ل می کند تنها به 
موضوع سالح های هسته ای محدود شود، بلکه قرار بود آغازگر 
گشایش با ایران و بازگرداننده این کشور به جامعه ملل باشد« 
همان طور که دولت اوباما بارها اعالم کرد، توافق هس��ته ای 
فقط محدود به موضوع هسته ای بود. هیچ ضمیمه ای در برجام 
وجود ندارد که آمریکا و ایران را به س��مت حل اختالفات بر سر 
عراق، س��وریه یا یمن هدایت کند. دول��ت اوباما امیدوار بود که 
برجام بتواند زمینه س��از اعتماد میان آمریکا و ایران شود تا آنها 
بتوانن��د اختالفات خود در حوزه های دیگر را هم حل کنند، اما 
چنین امیدواری هایی، خارج از چارچوب توافق تعریف می شود. 
5. »ما باید از مباحثه درباره اینکه برجام در راستای منافع 
آمریکا است استقبال کنیم. دولت قبلی این توافق را به گونه ای 
پیش برد که باعث ش��د ما نتوانیم درباره آن بحث های صادقانه 

و جدی داشته باشیم.«

هافینگتون پست گزارش داد

۵ دروغی که نیکی هیلی درباره برجام گفت


