لغو حکم دادگاه استیناف آمریکا علیه فرمان
ضد مهاجرتی ترامپ
دولتم��ردان و اعض��ای تیم
هس��تهای در حالی س��کوت
پرونـــــده
کرده ان��د که ط��رف مقابل
تدارک گستردهای برای آینده برجام دیده است.
آمری��کا از آغاز مذاکرات هس��تهای ،از س��وی
دولت یازدهم ،دس��تگاه دیپلماسی و تیم هستهای
محور مذاک��رات قرار گرفت ،ای��ن هویت دادن به
آمریکا باعث ش��د که همه چیز به او ختم شود در
حالی که در گروه  5+1پنج کشور دیگر هم بودند.
جمه��وری اس�لامی ای��ران در یکط��رف میز
مذاکره قرار داش��ت و آن  6کش��ور در آن س��وی
میز ،در واقع آنها را باید یک گروه واحد دانست که
هدفش��ان یکی بود ،حل موضوع هستهای ایران از
راه دیپلماس��ی و گفتوگو که منجر به محدودیت
برای فعالیتهای هستهای ایران شود.
حت��ی چی��ن و روس��یه نی��ز چنی��ن هدفی
داشتند و هیچگاه خواهان پیشرفتهای هستهای
جمهوری اسالممی ایران نبوده و نخواهند بود ،این
خصلت آنهایی اس��ت که خود را ابرقدرت در دنیا
میپندارند و دارای سالح هستهای هستند.
اما در هر صورت دول��ت تدبیر و امید ،آمریکا
را کدخ��دای دنیا تلقی کرد و همین باعث ش��د تا
مذاکرات هس��تهای بیش��تر با آمریکا انجام شود و
دیگران حکم ناظر را داشته باشند.
آق��ای روحان��ی در مناظره انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال  1392گفته بود«،نکتهای که آقای
حدادعادل درباره مسأله کدخدا گفتند ،سوال این
بود :آیا مذاکره با آمریکا راحتتر است یا اروپا؟ من
گفتم آمریکا .چون کدخدای اروپاست».
آقای روحانی در همان س��ال به عنوان نامزد
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری در  24اردیبهش��ت
 1392در جمع دانش��جویان دانشگاه شریف گفته
بود؛ «آمریکاییها کدخدای ده هس��تند ،با کدخدا
بس��تن راحتتر اس��ت و حاال که رهبر انقالب در
س��خنان اول فروردین امس��ال راه مذاک��ره را باز
گذاشتند دولت بعد با رعایت خطوط قرمز میتواند
این رابطه را برقرار کند».
آقای روحانی آمریکا را کدخدای ده میدانست
یا شاید اکنون هم میداند ،او اعتقاد بر این داشت
که اگر مشکالت خود را با آمریکا حل کنیم ،مابقی
مشکالت هم به واس��طه آمریکا حل خواهد شد و
کدخدا دس��تور میدهد دیگران هم با ایران روابط
دوستانه داشته باشند.
آنطور ک��ه اتاق خبر 24نوش��ته ،البته چنین
دیدگاه��ی ،ب��ا دی��دگاه مرحوم آیتاهلل هاش��می
رفسنجانی مشترک است ،او هم اعتقاد داشت که

بنا به درخواست وزارت دادگس��تری آمریکا اجرای حکم
دادگاه استیناف در مورد فرمان ضد مهاجرتی ترامپ که شامل
ش��ش کشور مس��لمان از جمله ایران میشود ،از سوی دیوان
عالی این کشور لغو شد.

آمریکا کدخدای اروپا یا کدخدای ده؟!

بای��د با آمریکا رابطه برقرار کرد و اختالفات را حل
نمود آنگاه کش��ورهای دنیا و منطقه روابطشان با
ایران خوب خواهد شد!
رئیس دولت تدبیر و امید که در اردیبهش��ت
 92نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری بود ،درباره
مذاکره با آمریکا هم س��خن گفته و ادعا کرده بود
که رهبر انقالب راه مذاکره با آمریکا را بازگذاشتند،
با بازخوانی سخنان ایشان در فروردین ماه سال 92
که در حرم رضوی بیان ش��د ،چنین سیاستی در
سخنان حضرت آیتاهلل خامنهای دیده نمیشود.
به س��خنان رهبر معظم انقالب اس�لامی که
ب��ه همین موضوع هس��تهای و مذاکره میپردازند
مراجعه کردیم و عین آن س��خنان را در اینجا هم
منتشر میکنیم؛
نکت��هی دوم :آمریکاییه��ا مرتب و پیدرپی
پیغام میدهند که ما درپیشنها ِد مذاکرهی منطقی
صادقی��م؛ یعنی صادقان��ه از ش��ما میخواهیم که
مذاکره کنی��د و مذاکرهی منطق��ی بکنیم؛ یعنی
مذاکرهی تحمیلی نباش��د .من در جواب میگویم:
ما به ش��ما بارها گفتهایم که درپی سالح هستهای
نیستیم ،ش��ما میگوئید باور نمیکنیم؛ ما چرا باید
حرف شما را باور کنیم!؟ وقتی شما حاضر نیستید
یک سخن منطقی و صادقانه را قبول کنید ،ما چرا
باید حرفی را که ش��ما میزنید که خالف آن بارها
ثابت شده است از شما قبول کنیم؟ برداشت ما این
است که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکائیها ،یک
تاکتیک آمریکائی و برای فریب دادن افکار عمومی
است؛ افکار عمومی دنیا و افکار عمومی مردممان.
باید ش��ما ثابت کنید این نیس��ت .میتوانید ثابت
کنید؟ ثابت کنید.
همینج��ا م��ن ای��ن را بگوی��م ک��ه از جمله
تاکتیکه��ای تبلیغاتی اینها این اس��ت که گاهی
ش��ایع میکنن��د که از ط��رف رهبری ،کس��انی با
آمریکائیها مذاکره کردن��د؛ این هم یک تاکتیک
تبلیغات��یِ دیگر و دروغ محض اس��ت .تا کنون از
س��وی رهبری ،هیچ ک��س با آنها مذاک��ره نکرده
اس��ت .در چند مورد ،در طول س��الهای متمادی،
در دولتهای گوناگون ،کس��انی بر س��ر موضوعات
مقطع��ی که ما ه��م مخالفتی نداش��تیم ب��ا آنها
مذاکره کردهاند؛ اما مربوط به دولتها بوده اس��ت.
البت��ه همانها هم موظف بودهاند که خطوط قرمز
رهبری را رعایت کنن��د؛ امروز هم موظفند و باید

رعایت کنند.
نکتهی سوم :براساس تجربه و نگاه به صحنه ،با
دقت و کنجکاوی ،برداشت ما این است که آمریکا
مایل به تمامش��دن مذاکرات هس��تهای نیس��ت.
آمریکائیها دوس��ت ندارند گفتوگوهای هستهای
تمام شود و مناقش��هی هستهای حل شود؛ وگرنه
چنانچه آنها مایل به اتمام این مذاکرات و حل این
مشکل بودند ،راه حل ،بسیار نزدیک و بسیار آسان
بود .ایران در مس��ئلهی هستهای ،فقط میخواهد
ح��ق غنیس��ازیِ او که حق طبیعیاش اس��ت از
طرف دنیا ش��ناخته شود؛ مسئوالن کشورهائی که
مدعی هس��تند ،اعتراف کنن��د که ملت ایران حق
دارد غنیسازی هستهای را برای اهداف صلحآمیز
در کش��و ِر خودش و به دست خودش انجام دهد؛
این توقعِ زیادی اس��ت؟ این آن چیزی است که ما
همیشه گفتهایم؛ آنها همین را نمیخواهند.
آنه��ا میگویند م��ا نگرانی داریم که ش��ما به
سمت تولید سالح هس��تهای بروید چند تا کشور
هم بیش��تر نیستند ،که اسم آوردم؛ اسم خودشان
را میگذارن��د "جامع��هی جهان��ی"! میگوین��د
جامع��هی جهانی نگران��ی دارد .نخی��ر ،جامعهی
جهانی هیچ نگرانیای ندارد .اکثر کش��ورهای دنیا
طرف جمهوری اس�لامی هس��تند و از خواستهی
ما حمایت میکنند؛ چون خواس��تهی بحقی است.
آمریکائیها اگر میخواس��تند مسئله حل شود ،این
راه حلِ بس��یار آس��انی بود؛ میتوانس��تند به حق
غنیس��ازی برای ملت ایران اعت��راف کنند؛ برای
اینکه نگرانیای هم از آن جهات نداش��ته باش��ند،
میتوانستند مقررات قانونی آژانس هستهای را هم
اعم��ال کنند؛ ما هم از اول هیچ مخالفتی با اعمال
این نظارتها و مقررات نداش��تیم .هر وقت نزدیک
ب��ه راه ح��ل میش��ویم ،آمریکائیها یک س��نگی
میاندازن��د که جلوی راه حل گرفته ش��ود .هدف
ی و برداش��تی که من دارم ،این است
آنها طبق تلق 
که میخواهند این قضیه باقی بماند تا بهانهای باشد
برای فشار؛ که آن فشارها همان طور که خودشان
گفتند برای فلجکردن ملت ایران اس��ت .البته به
کوری چشم دشمن ،ملت ایران فلج نخواهد شد.
نکتهی چهارم و آخر در این مس��ئله این است
که اگر آمریکائیه��ا صادقانه میخواهند کار تمام
ش��ود ،بن��ده راه حل را ارائه میده��م .راه حل این
است :آمریکائیها از دش��منی با جمهوری اسالمی

استاد دانشگاه هاروارد

پرونده ترامپ علیه توافق هستهای دروغ بزرگ است
اس��تاد روابط بینالملل دانشگاه هاروارد
تصریح کرد هی��چ دلیلی وجود ندارد که
ديــــدگاه
ب��ه انتقادات ترامپ از توافق هس��تهای و
تالش برای جایگزین کردن این توافق اعتماد کنیم.
ب��ه گزارش فارس ،اس��تفان والت در یادداش��تی در مجله
فارین پالیسی نوش��ت :فرض کنید به سال  1948برگشتیم و
جوزف اس��تالین پیشنهاد داده که شوروی برنامه اتمی خود را
به مدت  15س��ال تعلیق کند .تصور کنید شوروی به بازرسان
آژانس اجازه داده تا تاسیس��ات هستهای این کشور را زیر نظر
داشته باشند .فرض کنید شوروی گفته آژانس دیگر تاسیسات
شوروی را نیز میتواند زیر نظر داشته باشد .حتی بیایید تصور
کنید که اس��تالین گفته بخشی از روند غنیسازی خود را نیز
کن��ار میگ��ذارد .با این اوص��اف چه چیزهای��ی در عوض این
اقدامات میخواهد؟ فقط کمی امتیازات اقتصادی برای کمک
به بهبود اوضاع اقتصادی این کشور در دوران پساجنگ.

همچنی��ن تص��ور کنید که ج��وزف اس��تالین تاکید دارد
که ظرفیت غنیس��ازی ش��وروی برای اهداف صلح آمیز مانند
رآکتورهای برق و یا مصارف پزش��کی حفظ شود .بیایید این را
هم تصور کنیم که اس��تالین گفته ارتش سرخ را از شرق اروپا
خارج نمیکند و برنامه توس��عه کمونیس��م را در دیگر مناطق
جهان کنار نخواهد گذاشت .خالصه اینکه جنگ سرد همچنان
پیش میرود اما شوروی مادامیکه این توافق برقرار باشد دیگر
یک دولت هستهای نخواهد بود.
البته این بس��یار س��خت اس��ت ک��ه رهبر ش��وروی اصال
چنین پیش��نهادی مطرح کن��د .اما اگر این پیش��نهاد مطرح
میش��د آی��ا هری تروم��ن و جورج مارش��ال از آن اس��تقبال
میکردند؟ ش��رط میبستید که این کار را میکردند .و دوایت
آیزنهاور(رئیسجمهور آمریکا بعد از ترومن) و جان فاس��تر نیز
در س��ال  1953آن را حفظ میکردند .گفتنی اس��ت؛ آمریکا
همچنان علیه توافق هستهای کارشکنی میکند.

دس��ت بردارند ،از دش��منی با ملت ایران دس��ت
بردارند .پیش��نهاد مذاک��ره ،حرف منطقی و متین
و مس��تدلی نیست؛ حرف درس��ت این است ،اگر
میخواهند مش��کالت فیمابین وجود نداشته باشد
ک��ه میگویند ما میخواهیم بین ای��ران و آمریکا
مش��کلی وجود نداش��ته باشد دس��ت از دشمنی
بردارند .س��ی و چهار س��ال اس��ت ک��ه دولتهای
گوناگ��ون آمریکا با فه��م غلط از ای��ران و ایرانی،
دش��منیهای گوناگونی را با ما طراحی کردهاند .از
س��ال اول پیروزی انقالب و تشکیل نظام اسالمی،
اینها با ما دش��منی کردند؛ در زمین ه امنیت ،علیه
امنیت م��ا برنامهریزی کردند؛ ح��رکات خصمانه
انجام دادند؛ علی��ه تمامیت ارضی ما اقدام کردند؛
از دش��منان ری��ز و درش��ت ما در طول س��الهای
متمادی همیش��ه حمای��ت کردند؛ علی��ه اقتصاد
ملی ما فعالیت کردند؛ از همهی ابزارها علیه ملت
ایران استفاده کردند؛ و در هم ه اینها هم بحمداهلل
شکس��ت خوردند؛ بعد از این هم در مقابله با ملت
ایران اگر این دش��منیها را ادامه دهند ،شکس��ت
خواهند خورد .بنابراین بنده مس��ئوالن آمریکائی
را هدایت میکنم؛ اگر دنبال راه عاقالنه میگردند،
راه عاقالنه این اس��ت که سیاست خود را تصحیح
کنن��د؛ عم��ل خ��ود را تصحیح کنند و دس��ت از
دشمنی با ملت ایران بردارند .این بحث تمام شد.
میبینی��د که حض��رت آی��تاهلل خامنهای در
سخنانش��ان میگویند« :پیش��نهاد مذاکره ،حرف
منطقی و متین و مستدلی نیست» ایشان راه حل
را هم بیان میکنند و میفرمایند؛ « اگر آمریکائیها
صادقانه میخواهند کار تمام شود ،بنده راه حل را
ارائه میده��م .راه حل این اس��ت ،آمریکائیها از
دش��منی با جمهوری اس�لامی دس��ت بردارند ،از
دشمنی با ملت ایران دست بردارند».
ام��ا دول��ت یازدهم ب��ا روی کار آم��دن آقای
روحانی سیاس��ت مذاک��ره با کدخ��دا را درپیش
گرفت ،مذاکره با آمریکا گرچه به برجام ختم شد،
اما دشمنیهای این کشور علیه ایران پایان نیافت.
بلکه افزایش هم داشت.
مذاکرات هس��تهای به س��بک و سیاق دولت
یازده��م آغاز ش��د و پ��س از نزدیک به  2س��ال
مذاکره به توافق هستهای رسید ،که اکنون همین
توافقی که قرار بود مش��کالت اقتصادی و بسیاری
مس��ائل دیگر را حل کند ،خود تبدیل به مش��کل

نزدیکی تهران و آنکارا ،پیامی واضح برای آمریکا و روسیه
ایران و ترکیه بعنوان دو قدرت غیرعرب
در خاورمیانه ،دارای منافع یکس��ان و در
ر ا هبــــر د
مقابل تهدیدات مش��ترکی قرار داشته و
انتظار دارند تا آمریکا و روس��یه به منافع آنها در منطقه توجه
داشته باشند.
به گزارش تس��نیم ،روزنام��ه «نیزاویس��یمایا گازیتا» در
تحلیلی نوش��ته اس��ت :حس��ن روحانی رئیسجمهوری ایران
بعد از بازگش��ت از نشس��ت س��ران کش��ورهای عضو سازمان
همکاریهای اس�لامی در آس��تانه به تهران ،که در حاشیه آن
با "رج��ب طیب اردوغان" رئیسجمه��وری ترکیه نیز دیدار و
درخصوص مس��ائل مهم منطقه گفتوگو کرد ،اعالم نمود که
روابط تهران و آنکارا وارد مرحله تازهای ش��ده اس��ت .به گفته
روحانی ،در مس��ائل مربوط به همکاریهای نظامی و امنیتی،
زمینههای تازهای برای دو کشور باز شده است.
در دیدار روس��ای جمهوری ایران و ترکیه در آستانه ،سفر

برنامه ریزی ش��ده اردوغان به تهران در آینده نزدیک نیز مورد
بررس��ی طرفین قرار گرفت .در محافل کارشناس��ی اتحاد بین
ای��ران و ترکیه را ارس��ال عالمتی هم ب��رای آمریکاییها و هم
روسیه ارزیابی میکنند.
کارشناسان در «گرمتر شدن روابط آنکارا و تهران» دو جهت
گیری را مورد توجه قرار داده اند" .کریل سیمونوف" رئیس مرکز
تحقیقات اس�لامی موسسه توسعه نوآورانه روسیه معتقد است:
«نخس��تین بعد تحقق نزدیکی روابط درخصوص برخی مسائل
اس��ت که تهدیدی مشترک برای هر دو کشور محسوب شده و
ترکیه و ایران واقعا منافع مشترکی در رابطه با آنها دارند .دومین
بعد این گرمی روابط هم اهداف نمادین دو طرف اس��ت که باید
به رقبا یا شرکای دو کشور در منطقه نشان داده شود که اگر آنها
به منافع تهران و آنکارا در منطقه خاورمیانه توجه نداشته باشند،
ایران و ترکیه میتوانند بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده و
در کنار هم به تامین منافع ملی خویش بپردازند».

کمال خرازی در نشست مشترک با وزیر خارجه اسبق فرانسه

سازمان ملل به ارگانی بیخاصیت تبدیل شده است

اوضاع حساسی به سر میبریم و امیدواریم در آینده
نزدیک امضا کنندگان برجام بتوانند مانع شوند که
آمریکا روند منف��ی در این توافق ایجاد کند .امضا
کنندگان باید بنشینند و ببینند که چطور میشود
همه کشورها توافق را اجرایی کنند.
دیپلمات س��ابق فرانس��وی به نگاه این کشور
درخص��وص نقش ای��ران در منطقه اش��اره کرد و
گفت :برای ما جالب است و نگاه میکنیم که ایران
چگونه در منطقه موض��ع میگیرد .برای مثال در
مورد یمن ،س��وریه و عراق همچنین س��ناریوهای

نخست وزیر اسرائیل در آرژانتین

تور ایرا ن هراسی نتانیاهو؛ ایران منبع تروریسم
در جهان است
نخس��توزیر رژی��م صهیونیس��تی ک��ه به
آرژانتین س��فر کرده ب��از هم ادعاهای خود
معادلـــــه
درباره ایران را مطرح کرد.
به گزارش فارس؛ به نقل از جروزالم پس��ت ،بنیامین نتانیاهو
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی که در تور آمریکای التین به سر
میب��رد در بوینس آیرس مدعی ش��د ،علیرغ��م تغییراتی که در

آینده افغانستان ،سیاست ترکیه و روسیه .بنابراین
بسیار خوب است که مذاکرات در سطح عالی بین
مقامات ایران و فرانسه درخصوص مسائل مختلف
صورت گیرد.
خ��رازی هم با اش��اره به آزمای��ش بزرگی که
ام��روز دنیا در مقابل آمری��کا پیش رو دارد ،اظهار
داش��ت :باید دید چگونه کشورهای اروپایی اقتدار
خود را در مقابل آمریکا نشان میدهند و این یک
آزمایش بزرگ است ،اما مواضع کشورهای اروپایی
در قبال برجام تاکنون صحیح و روش��ن بوده است

جهان از زمان حمله به مرکز یهودیان در دهه (1990موس��وم به
آمیا) رخ داده ایران همچنان به عنوان منبع تروریس��م در جهان
باقی مانده اس��ت .وی گفت :باید با تروریس��م جنگید ،ایران ،که
مس��ئول  2حمله به مرک��ز یهودیان در بوینس آیرس در س��ال
 1992است ،همچنان منسا تروریسم در جهان است.
نتانیاه��و که در محل بن��ای یادبود همین مرکز س��خنرانی
میکرد از طرح مائریتس��یو ماکری رئیسجمه��ور آرژانتین برای
آغاز مج��دد تحقیقات درب��اره دخالت ای��ران در حمله به مرکز
یهودیان آرژانتین تمجید کرد.
وی در ادام��ه ادعاه��ای خود اضاف��ه کرد؛ ای��ران از طریق

شده است.
آمریکا برجام را نقض میکند که بارها این اتفاق
افتاده اس��ت ،تهدید به خ��روج از برجام میکند و
حتی تهدید میکند که گزارش بعدی آژانس درباره
پایبندی ایران به تعهدات اش را تأیید نخواهد کرد،
و دولتمردان و تیم هستهای میگویند آمریکا یکی
از کشورهایی اس��ت که در توافق هستهای حضور
داشته اگر او هم برجام را نقض کند یا از آن خارج
شود ،ما در کنار اروپا باقی میمانیم و برجام را اجرا
میکنیم! و این موضع در تناقض با سیاستی است
که در آغاز مذاکرات هس��تهای در سال  92گرفته
ش��د .آن زمان آمریکا کدخدا بود و اکنون که ساز
نقض و خروج از برجام را نواخته ،کشوری است که
برای توافق هستهای اهمیتی ندارد؟ً!
آمریکا هنوز نف��وذ و تأثیر خود را بر روی اروپا
دارد ،اروپاییه��ا علیرغ��م وج��ود رئیسجمهوری
همچ��ون دونالد ترامپ باز ه��م تابع نظرات آمریکا
هس��تند ،و ای��ن تنه��ا آمری��کا نیس��ت بلکه البی
صهیونیستها قویتر و پررنگتر از همیشه حضور
دارند و سعی میکنند تا ضمن ترغیب کردن آمریکا
به خروج از برجام اروپا را نیز با خود همراه سازند.
نکت��ه قابل توجه اینجا اس��ت ک��ه منتقدین
مذاک��رات هس��تهای با آمری��کا ،از هم��ان زمان
ک��ه گفتوگوها س��ر گرفت و دیداره��ا با مقامات
آمریکای��ی ه��م آغاز ش��د ،بر این موض��وع تأکید
داش��تند که نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد ،دولت
باید سعی کند در مذاکرات هستهای نقش زیادی
به ایاالت متحده ندهد ،این هشدار را هم میدانند
که پ��س از دول��ت اوباما که پیمان هس��تهای در
دوران او امض��ا ش��د ،رئیسجمه��ور بع��دی چه
واکنش��ی به توافق هستهای خواهد داشت؟ اگر او
بخواهد برجام را نقض کند یا از آن خارج شود چه
شرایطی برای ایران ایجاد میشود؟
هم��ه این هش��دارها و تحلیلها نش��ان از یک
دوراندیشی راهبردی داشت ،آینده نگری و پیشبینی
از نوع برخورد آمریکا با توافق هستهای هنری بود که
منتقدین از آن بهره بردند اما دستگاه دیپلماسی از
این موهب��ت بیبهره بود و دولتم��ردان حتی بارها
منتقدین را بیسواد خطاب کرد! اکنون باید پذیرفت
و باور داش��ت که با خروج آمری��کا از برجام و نقض
آن از س��وی ایاالت متحده ،توافق هستهای از درجه
اعتبار س��اقط اس��ت ،نباید گفته شود که اگر حتی
آمریکا از برجام خارج ش��ود ای��ران به برجام پایبند
خواهد ماند ،چرا که چنین موضعی نش��ان از ضعف
ایران است ،در حالی که جمهری اسالمی ایران هیچ
نقطه ضعفی در این زمینه ندارد.

روزنامه روس بررسی کرد

شورای راهبرد خارجی

رئی��س ش��ورای راهب��ردی
رواب��ط خارجی با بیان اینکه
گزارش رسانه
مواضع کشورهای اروپایی در
قب��ال برجام تاکنون صحیح و روش��ن بوده ،گفت:
اروپ��ا برای اس��تقالل بیش��تر خود بای��د موانعی
همچون مس��ائل بانکی و بیمهای بر سر راه توافق
وین را بردارد.
به گزارش فارس ،نشس��ت بررسی چشمانداز
راهبردی روابط ایران و فرانس��ه در حالی با حضور
س��یدکمال خرازی و «اوبر ودری��ن» وزیر خارجه
اسبق فرانسه برگزار شد که در ابتدای این نشست،
وزیر خارجه اس��بق فرانس��ه با اش��اره به اهمیت
موضوع توافق هستهای ایران و  5+1اظهار داشت:
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فصل جدیدی
در رواب��ط ایران با جهان به ویژه اروپاس��ت ،با این
ح��ال آمریکاییه��ا میخواهند ای��ن توافق را زیر
سؤال ببرند ،اما تالشهای آنها بیهوده است.
ودرین تاکید کرد که در حال حاضر مش��کل
اصلی در آمریکا این است که جریانهای زیادی در
این کشور وجود دارند که میخواهند مانع تقویت
و اجرای برجام شوند و این تالشها هنوز هم ادامه
دارد ،همچن��ان که امروز ترامپ رئیسجمهور این
کش��ور که کامال ه��م غیرقابل پیشبینی اس��ت،
مخالف اصلی این توافق محسوب میشود.
وزیر خارجه اس��بق فرانسه با اشاره به گزارش
آژان��س بینالمللی انرژی اتم��ی مبنی بر پایبندی
ایران به تعهداتش خاطرنش��ان ک��رد :امروز ما در
یک لحظه اس��تراتژیک قرار داری��م و از همین رو
به نفع همه اس��ت که این توافق اجرایی ش��ود .در

به گزارش ایس��نا ،دیوان عالی آمری��کا حکمی که دادگاه
استیناف سانفرانسیس��کو مبنی بر توقف فرمان ضد مهاجرتی
ترامپ صادر کرده بود را لغو کرد .این اقدام بخش��ی از حکم
دادگاه تجدیدنظر فدرال در مورد پناهجویان را متوقف کرد.

دادگاه اس��تیناف سانفرانسیس��کو پنجش��نبه در حکمی
ممنوعی��ت ورود پناهجویان��ی را ک��ه هوی��ت آنه��ا از طرف
آژانسهای کمک به پناهندگان تایید ش��ده اس��ت یا مشمول
برنامه پذیرش پناهجویان هستند را لغو کرده بود.

و اروپا برای استقالل بیشتر خود باید موانع بر سر
برجام را بردارد.
وی اف��زود :امروز مهم اس��ت که کش��ورهای
اروپای��ی از برجام حمایت کنند و موانعی همچون
مس��ائل بانکی ،بیمهای و سایر موارد سر راه برجام
را بردارند و امیدواریم این روند به استقالل اروپا در
مقابل سیاستهای آمریکا منجر شود.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره
به کمک ایران به حکومتهای مس��تقل منطقه از
جمله س��وریه در مقابل تروریسم خاطرنشان کرد:
ایران نش��ان داده اهل مذاکره است و آمادگی دارد
در راس��تای ثبات در منطقه ،تالش جدی داش��ته
باش��د .وی ادام��ه داد :ایران در عم��ل با حمایت
از دولته��ای مس��تقر در س��وریه و ع��راق ،نقش
ثباتآفرین خود را نشان داده است.
خرازی اف��زود :اقدامات ایران نش��ان میدهد
برخ�لاف اتهامزن��ی آمری��کا و برخی کش��ورهای
منطقه ،جمهوری اسالمی ایران نیروی ثباتآفرین
اس��ت .وی درخصوص تعامل کش��ورهای اروپایی
با ای��ران نیز افزود :کش��ورهای اروپایی این روزها
مش��اهده میکنند که ایران چه نقشی در منطقه
دارد و دیگ��ران چه رفتارهایی دارند؛ بنابراین باید
بر این اساس ،سیاستهای خود را تنظیم کنند.
رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی هم

پروکس��یهای خود مثل حزب اهلل حم�لات مخربی را انجام داده
است .زمان آن رسیده است که ایران را به طور کامل مسئول این
اقدامات بدانیم و عدالت را برای قربانیان اعمال کنیم.
نتانیاهو گفت :اس��رائیل مصمم اس��ت تا با تروریس��م ایران
بجنگن��د و مصمم اس��ت تا از اس��تقرار ای��ران در مرزهای خود
جلوگیری کند.
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی که مشخصا از قدرت ایران
هراس دارد در ادامه ایران هراسیهای خود افزود؛ تروریسم ایران
حتی وحشیتر از خشونتهای قرون وسطی است!
ایران بارها هرگونه مداخله در انفجار آمیا را رد کرده است و

درباره اظهارات اخیر رئیس س��ازمان انرژی اتمی
مبن��ی بر اینک��ه ایران ب��ا فرض احتم��ال خروج
آمری��کا از برجام ب��ا اروپاییها ای��ن توافق را اجرا
میکند ،گفت :این بستگی دارد به اینکه بقیه امضا
کنندگان برجام چه مواضعی داش��ته باش��ند .اگر
اروپاییها بر س��ر مواضع خود بایستند و از برجام
حمایت کنند ،یک س��ناریو هس��ت و اگر دست از
حمایت بردارند سناریوی دیگری است.
خ��رازی تصریح ک��رد :باید برای هر س��ناریو
آمادگی داش��ته باشیم و دستگاههای مربوط هم به
سناریوهای مربوط فکر کرد که چگون ه عکسالعمل
نشان دهند؛ بنابراین مواضعی که دوستان میگیرند
در چنین قالبی قابل تفسیر است
رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی نیز
با اش��اره ب��ه بهمریختگی موج��ود در نظم جهان
کنونی عن��وان کرد :نظم گذش��ته وج��ود ندارد،
آمریکا برخالف منش��ور س��ازمان ملل با توسل به
زور میخواه��د موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت
تثبیت کند و سازمان ملل به یک ارگان بیخاصیت
تبدیل شده است.
خ��رازی ادام��ه داد :اس��اس س��ازمان ملل به
وی��ژه در دوران دبیرکل س��ابق ب��ا گرفتن پول از
کشورهایی مانند عربستان برای سرپوش گذاشتن
بر جنایات این کشور زیر سئوال رفته است.
وی با اش��اره ب��ه برخی از کش��ورها که بدون
توجه به چارچوبهای س��ارمان ملل به راحتی به
دیگر کش��ورها حمله میکنند ،گفت :اساس��نامه
سازمان ملل نیاز به تجدیدنظر دارد و این سازمان
باید برقرار کننده امنیت باشد.

چندی پیش با دولت سابق آرژانتین درباره تشکیل یک کمیسیون
ویژه برای بررس��ی این موضوع توافق کرده بود .کمیس��یونی که
رئیسجمهور فعلی آرژانتین آن را به دالیلی لغو کرد!
اشاره نتانیاهو به حضور ایران در سوریه در نزدیکی بلندیهای
جوالن اس��ت .این توافق دو جانبه میان ایران و آرژانتین ،موجب
خش��م مقامات رژیم صهیونیستی ش��ده بود .برای مثال ،روزنامه
صهیونیس��تی "تایمز اسرائیل" ،در این خصوص نوشت :اسرائیل،
از توافق��ی ک��ه بین آرژانتی��ن و ایران برای انج��ام تحقیقات دو
جانب��ه درخص��وص حادثه بمبگ��ذاری یک مرک��ز یهودیان در
بوینسآیرس"صورت گرفت ،خشمگین است.
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اخبار كوتاه
تکرار ادعاهای ضد ایرانی یک مقام اسرائیلی

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی ایران را اصلیترین
تهدید برای این رژیم دانست و گفت :حمله اسرائیل به
ایران نمیتواند به اندازه حمله ایران به اس��رائیل آن را
تخریب کند.
به گ��زارش مهر ،نفتال��ی بنت طی س��خنرانی در
کنفران��س امنیت��ی هرتزیلی��ا با بی��ان اینک��ه ایران و
حزباهلل بزرگترین تهدید علیه اسرائیل هستند ،گفت:
«ش��کی ندارم که اتمی ش��دن ایران ،اصلیترین تهدید
موجودیتی برای اس��رائیل اس��ت ».وی همچنین افزود
که تنشها میان اس��رائیل و ای��ران به دلیل عدم تقارن
ش��دید ،تقویت شده و اذعان کرد« :حمله (اسرائیل) به
ایران نمیتواند این کش��ور را به ان��دازه حمله ایران به
اسرائیل ،تخریب کند».
وزیر آموزش رژیم صهیونیس��تی گفت اگر فرصتی
پیدا ش��ود ،او بس��رعت توافق هستهای با ایران را ازبین
برده و فش��ار اقتصادی ش��دیدی بر کش��ورهایی که با
تهران تجارت میکنند ،وارد میآورد.
بنت با بیان اینکه خصومت میان ایران و اس��رائیل،
«جنگ س��رد» نیس��ت ،مدعی ش��د صهیونیسم مدرن
پناه��گاه امنی ب��رای یهودی��ان ایجاد کرده ام��ا ایران
تهدیدی برای آن است».

ترامپ در حال ارزیابی استراتژی تهاجمیتر
علیه ایران است

خبرگ��زاری رویترز به نق��ل از چند مقام آمریکایی
نوش��ت ک��ه طرحی ب��ه ترامپ ارائه ش��ده اس��ت که
براساس آن واش��نگتن قصد دارد استراتژی همه جانبه
تهاجمیتری را علیه ایران پیاده کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،به گفته این منابع،
ای��ن طرح توس��ط جیم��ز متی��س وزیر دف��اع ،رکس
تیلرس��ون وزی��ر خارجه و هربرت مک مس��تر مش��اور
امنیت ملی آمریکا تدوین شده و در نشست امنیت ملی
این کشور به ترامپ ارائه شده است.
رویترز به نقل از این منابع که نخواس��ته نامش��ان
فاش شود نوشت ،اگر موافقت شود این طرح احتماال تا
پایان ماه س��پتامبر اعالم عمومی خواهد شد .هدف این
طرح افزایش فشارها بر ایران پیرامون برنامه موشکهای
بالیستیک و حمایت از شبه نظامیان است.
یک��ی از همین مناب��ع که از مقامات ارش��د دولت
آمری��کا اس��ت گفت :من ای��ن طرح را یک اس��تراتژی
گس��ترده برای طیف وسیعی از فعالیتهای بدخیم ایران
ش��امل حمایت از تروریسم و بی ثبات کردن منطقه از
جمله در عراق و سوریه و یمن میدانم.
یک��ی از اقدام��ات این طرح رهگیری کش��تیهای
حامل س�لاح ایران ،مانند آنها که برای حوثیهای یمن،
حماس در نوار غزه و در صحرای س��ینا ارسال میشود،
میباشد.

از نگاه دیگران
باز مذاکره کردن توافق هستهای ایران،
خیال محض است

«فیلیپ گوردون» دس��تیار پیش��ین ارش��د باراک
اوباما در امور خاورمیانه در یادداشتی خطاب به دولت و
کنگره آمریکا نوشت« :باز مذاکره کردن توافق هستهای
ایران ،خیال محض است».
به گ��زارش ف��ارس ،در ادامه گمانهزنیه��ا درباره
مواض��ع دونالد ترامپ در قبال برجام ،دس��تیار ارش��د
پیش��ین رئیسجمهور س��ابق امریکا به دولت و کنگره
آمری��کا گفته که مذاکره مجدد توافق هس��تهای ایران،
«خیال و وهم محض» است.
در ای��ن یادداش��ت آمده؛«عل��ی رغ��م قول��ش در
جری��ان مبارزات انتخاباتی مبنی ب��ر اینکه اولویت اول
او "برچی��دن تواف��ق فاجعهب��ار اتمی با ایران" اس��ت،
رئیسجمه��ور ترامپ تاکنون از انجام ای��ن کار امتناع
کرده است .او در هشت ماه حضور در منصبش تاکنون
دو ب��ار به کنگره آمریکا تایید ک��رده که ایران به توافق
پایبند بوده است.
 14سپتامبر ضرباالجل بعدی برای بررسی تمدید
تعلیق تحریمهای ایران طبق مفاد برجام اس��ت .انتظار
م��یرود که رئیسجمهور باز هم این تعلیق تحریمها را
تمدی��د کند تا مبادا آمریکا مقص��ر نابود کردن توافقی
که بقیه اعضای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ،اتحادیه
اروپ��ا ،آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی و تقریبا تک تک
کش��ورهای جهان که معتقدند که این توافق کارساز و
موثر بوده است ،شناخته شود.
در همی��ن اثن��ا ،گزارشها حاکی از آن اس��ت که
ترام��پ و برخ��ی از مقامات ارش��د او طرحی جدید در
ذه��ن دارند که بر مبنای آن توافق را از بین نبرند بلکه
برای حصول به توافق بهتر مذاکره مجدد صورت گیرد.
طبق گزارش منتش��ر ش��ده در بلومبرگ ،مقامات
دولت فکر میکنن��د که چنین کاری(باز مذاکره درباره
توافق هس��تهای) ب��ا ارجاع و محول ک��ردن موضوع به
کنگ��ره بری��ا اق��دام و اس��تفاده از تهدید ازس��رگیری
تحریمها به عنوان اهرمی برای گرفتن موافقت ایرانیها
ب��رای اعمال تغییرات اساس��ی در تواف��ق قابل حصول
باش��د .این تجدیدنظرها اعمال تغییرات در طول دوره
محدودیته��ای اعمالی ب��ر ظرفیت و توان غنیس��ازی
اورانیوم ای��ران ،محدودیتهای بیش��تر روی توس��عه و
تولید موش��ک بالستیک و دسترسیهای بیشتر بازرسان
بینالمللی به مراکز نظامی ایران را شامل میشود.
هرچند چنین نتیجه و برآیندی جذاب خواهد بود
اما این ایده که چنین چیزی قابل حصول باش��د ،خیال
و وه��م اس��ت .تقریبا میتوان گفت که هیچ ش��انس و
احتمالی وجود ندارد که طرفهای دیگر برجام ،با تاکید
ب��ر انجام چنین تغییراتی موافق��ت کنند و تقریبا هیچ
ش��انس و احتمالی هم وجود ندارد که ایران هم با این
تغییرات موافقت کند.
ب��ه جای یک تواف��ق تازه و بهتر ،ما به س��رعت به
جایی که در آن ایران به س��رعت به س��مت توانمندی
احتمالی برای س��اخت س�لاح اتمی پی��ش میرفت و
آمریکا مجبور به پذیرش این موضوع یا مممانعت از آن
با توسل به گزینه نظامی بود ،برخواهیم گشت البته این
بار ،هیچ حمایت بینالمللی نخواهد داشت.

