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انگلیس به برجام متعهد است
نخست وزیر انگلیس طی گفت وگویی تلفنی با رئیس جمهوری 
آمریکا تأکید کرده که انگلیس به توافق هسته ای با ایران )برجام( 

متعهد است.
به گزارش تسنیم، »ترزا می«، با »دونالد ترامپ« بار دیگر 
بر تعهد انگلیس به پایبندی به توافق حاصل شده میان ایران و 

گروه 1+5 در سال 2015، تأکید کرده است.

دفتر نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: نخست وزیر 
در گفت وگوی خود با دونالد ترامپ بر تعهد مس��تحکم انگلیس 
به هم��راه متح��دان اروپایی در قبال توافق )هس��ته ای با ایران( 
تأکی��د کرد. ترزا می همچنین بر اهمیت نظارت دقیق و اجرای 

درست توافق هسته ای تأکید کرده است.
طب��ق این بیانیه، ترامپ و می  تواف��ق کرده اند تا پیش از 
اعالم نظر رئیس جمهوری آمریکا درخصوص پایبندی ایران به 

برجام، تیم های دو کشور با یکدیگر در تماس باشند.

تهدیدات ترامپ ایران را متحد کرده است
تهدیده��ای  نوش��ته  انگلیس��ی  روزنام��ه  ی��ک 
رئیس جمه��ور آمریکا برای خارج کردن این کش��ور از 

توافق هسته ای باعث متحد شدن ایرانی ها شده است.
به گزارش تسنیم، ترامپ که توافق هسته ای ایران 
را »مایه شرمساری برای آمریکا« خوانده، قرار است در 
یک س��خنرانی روز پنجش��نبه راهبرد کلی اش در قبال 
ایران و توافق برجام را اعالم کند. گزارش ها حاکی است 
وی مدعی خواهد ش��د که ایران به برجام پایبند نبوده 

است. 
به نوشته فایننشال تایمز، انتظار نمی رود ترامپ در 
تالش برای بازگرداندن تحریم هایی باشد که ذیل توافق 
هسته ای رفع ش��ده اند، اما او احتماالً اقدامات جدیدی 

علیه ایران در نظر خواهد گرفت. 
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن گ��زارش با اش��اره به 
لفاظی ه��ای مقام های دولت آمری��کا علیه حمایت های 
ته��ران از دولت س��وریه و آزمایش های موش��کی این 
کش��ور نوشته شده گروه های مختلف سیاسی در ایران، 
این سیاست ها را جزو مسائل حیاتی برای منافع امنیت 
ملی ایران می دانند و تحلیلگران می گویند بعید اس��ت 

که تغییری در این سیاست های ایران ایجاد شود.

وج ایران از برجام  حق خر
یک دیپلمات ارش��د روسیه می گوید در صورتی که 
تحریم های جدیدی علیه ایران وضع ش��وند، تهران حق 

خروج از توافق هسته ای را خواهد داشت.
به گ��زارش تس��نیم، »گئورگی بوریس��نکو« مدیر 
دپارتمان آمریکای ش��مالی در وزارت خارجه روس��یه 
تأکی��د کرد در ص��ورت وضع تحریم ه��ای جدید علیه 
ایران، این کش��ور حق خروج از توافق هسته ای با گروه 

1+5 )برجام( را دارد.
ای��ن دیپلم��ات روس که ب��ا اس��پوتنیک صحبت 
می ک��رد همچنین گفت که اقدام آمریکا برای خروج از 
توافق هسته ای با ایران اوضاع خاورمیانه را بدتر خواهد 
کرد. او گفت: من نمی توانم بگویم که روس��یه می تواند 
کسی یا چیزی را در اینجا سرزنش کند. ما می خواهیم 
ک��ه منافع ما در نظر گرفته ش��ود و بنابراین، به منافع 

دیگران هم احترام می گذاریم.
وی اضاف��ه ک��رد: موض��وع دیگر این اس��ت که ما 
نمی فهمی��م چرا آمری��کا عالقه مند به خ��روج از توافق 
هس��ته ای ایران اس��ت. گئورگی بوریس��نکو در بخش 
دیگ��ری از اظهاراتش گف��ت که آمری��کا تاکنون هیچ 
راه ح��ل جایگزینی در برابر توافق هس��ته ای ایران ارائه 
نکرده است. او گفت: »تا کنون هیچ راه حل جایگزینی 
ارائه نشده است. آیا کسی از اینکه ایران برنامه هسته ای 
غیرصلح آمیز داشته باشد، نفع می برد؟ ]خروج از برجام[ 
به وخیم تر شدن اوضاع خاورمیانه منجر شده و بر ثبات 

دنیا اثر خواهد گذاشت.
دول��ت آمریکا به موجب قوانین داخلی این کش��ور 
بایستی هر 90 روز یکبار گزارشی درباره پایبندی ایران 

به تعهداتش در برجام تقدیم کنگره این کشور کند.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در دو گزارش 
در ماه های آوریل و جوالی تأییدیه مربوط به این توافق 
هسته ای را صادر کرده است. موعد گزارش بعدی دولت 

آمریکا 15 اکتبر )23 مهرماه( است.
رسانه های آمریکا بعد از صدور دومین تأییدیه برای 
پایبندی ایران گ��زارش دادند دونالد ترامپ، نزدیک به 
یک ساعت با »تیلرسون« درباره آن مجادله کرد و برای 

عدم صدور این تأییدیه تالش کرد.
ترامپ، عالوه بر ای��ن اعالم کرده نهادهای مختلف 
دولتش را مأمور انجام بررسی هایی برای تعیین سیاست 
واش��نگتن در قبال ایران و برجام کرده است. بخشی از 
این بررس��ی ها به تعیین این موض��وع خواهد پرداخت 
ک��ه آیا تعلی��ق تحریم های آمریکا ب��ه موجب تعهدات 
واش��نگتن در برجام، در راس��تای منافع مل��ی آمریکا 

هست یا خیر.

وسیه  پیشنهاد ر
 برای میانجیگری بین ایران و عربستان

معاون وزیر خارجه روس��یه از پیشنهاد مسکو برای 
ایفای نقش میانجیگری جهت عادی سازی روابط ایران 

و عربستان خبر داد.
»میخائی��ل بوگدان��وف« اع��الم ک��رد که مس��کو 
پیش��نهاد داده تا در جریان مذاکرات بین عربس��تان و 

ایران وساطت کند.
بنابر گزارش خبرگزاری »اس��پوتنیک«، بوگدانوف 
تأکی��د کرد که مس��کو این آمادگ��ی را دارد تا میزبان 

مذاکره طرف روسی و ایران باشد.
بوگدانوف به خبرنگاران گفت: ما چندین بار تالش 
کردیم و پیش��نهاد دادیم ]به ایران و عربس��تان کمک 
کنیم تا پای میز مذاکرات بیایند[، اما نمی خواهیم نقش 
میانجی گری را تحمی��ل کنیم. وی افزود: ما همواره به 
ش��رکای خود هم در عربس��تان و هم در ایران گفته ایم 
که آماده ایم تا هم خط مش��ی برای تماس ها ]میان دو 

کشور[ و هم خدمات دوستانه ارائه دهیم.

یر خارجه انگلیس دیدار کرد صالحی با وز
گفت وگو درب��اره توس��عه رواب��ط و همکاری های 
دو جانب��ه تهران و لندن از جمل��ه محورهای مذاکرات 

صالحی و وزیر خارجه انگلیس بود.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، علی اکبر 
صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان که به 
لندن سفر کرده است با »بوریس جانسون« وزیر خارجه 

انگلیس دیدار و گفت وگو کرد.
گفت وگو در مورد توس��عه رواب��ط و همکاری های 
دوجانبه ته��ران و لندن از جمل��ه محورهای مذاکرات 

صالحی و وزیر خارجه انگلیس بود.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان پیش از این 
برای دیدار با مقامات ایتالیایی و سخنرانی در بیستمین 
سمینار بین المللی »ادواردو امالدی« با موضوع »همکاری 
بین المللی برای تقویت ایمنی، امنیت هس��ته ای و عدم 

گسترش سالح های هسته ای« به رم سفر کرده بود.
ای��ن دیپلم��ات روس ادامه داد که مس��کو همواره 
بر ضرورت حل مس��ائل موجود میان دو کش��ور تأکید 
کرده است. وی در این رابطه گفت: اگر تفاهم و اعتماد 
متقابل میان تهران و ریاض وجود داشته باشد، بسیاری 

از مسائل و مشکالت راحت تر قابل حل خواهد بود«

هنری کیسینجر سیاستمدار 
پی��ر آمری��کا ک��ه همچنان پرونـــــده

اس��تراتژی های او برای نظام 
این کشور راهنما است، در سابقه طوالنی خود در 
سیاس��ت، برگ هایی از طراحی کودتا و جنگ های 

خانمانسوز را دارد.
هنری کیس��ینجر که اکنون 94 سال دارد اما 
همچنان نظ��رات او به عنوان یک تئوریس��ین در 
آمریکا با توجه ویژه دولتمردان این کش��ور روبه رو 
اس��ت. او نظریه پردازی قهار ب��رای آینده آمریکا و 
دنیا است که با نظرات خود توانسته است بسیاری 

از آرزوهای ایاالت متحده را برآورده سازد.
برای آش��نایی با فردی همچون کیس��ینجر، 
بازخوانی کودتای خونین در ش��یلی و س��رنگونی 
س��الوادور آلنده رئیس جمهور این کشور می تواند 
 مخاط��ب را ب��ا ط��رز تفک��ر چنی��ن ف��ردی که 

نظریه پرداز عملیاتی آمریکا است آشناتر کند.
کیسینجر طراح و پیشنهاد دهنده انجام کودتا 
در شیلی بود، سرمایه گذاری آمریکا بر روی ژنرال 
پینوش��ه فرمانده کودتاچیان از سوی آمریکا انجام 
ش��ده بود و در زم��ان مقرر نیز به اج��را در آمد و 

حکومت ضد آمریکایی در شیلی سرنگون شد.
نظری��ات او در باره غرب آس��یا و کش��ورهای 
اس��المی نی��ز تا ان��دازه زی��ادی از زب��ان او و در 

رسانه های آمریکایی بازگو شده است.
جالب اس��ت که کیس��ینجر و آمریکا از گفتن 
برنامه ها و طرح هایی که ب��رای دنیا، منطقه غرب 
آس��یا و حتی روس��یه، چین و ای��ران دارند، ابایی 
ندارند و بس��یاری از آنها را ک��ه می تواند مطالبی 

محرمانه تلقی شود، رسانه ای می کنند.
او در س��ال 1390 خورش��یدی در مصاحب��ه 
با پای��گاه تحلیل��ی »گلوبال ریس��رچ« مطالبی را 
درب��اره طرح آمریکا برای رس��یدن ب��ه نظم نوین 
جهان��ی مطرح کرده ب��ود. وی در این مصاحبه به 
پیش بینی آینده جهان و آنچ��ه آمریکا باید انجام 

دهد، پرداخته است.
کیس��ینجر در این مصاحبه گفته بود؛»آمریکا 
در حال بازی دادن چین و روسیه است و میخ آخر 
بر این تابوت نیز ایران اس��ت، که قطعاً این کش��ور 
هدف اصلی اسرائیل است. ما به چین اجازه دادیم 
تا توان نظامی خود را افزایش دهد و به روسیه نیز 
اجازه دادیم تا از دوران کمونیس��م ش��وروی خارج 
شود، تا این دو کشور به غلط احساس دلیری کنند، 
که همی��ن امر هم به روند نابودی آن ها  س��رعت 
می بخشد. ما مثل هفت تیر کش فرزی هستیم که 
به رقیب تازه  کار خود اجازه می دهد تا اول او اقدام 
به ش��لیک کند و وقتی او خواست این کار را کند، 
ناگهان بنگ! )تیر می خورد و کشته می شود(. جنگ 
پیش رو به حدی دشوار و سخت است که تنها یک 
ابرقدرت از عهده پی��روزی در آن برمی آید، که آن  
)ابرقدرت( هم ما هستیم. به همین دلیل هم هست 
که اروپا اینطور با ش��تاب به دنبال رسیدن به یک 
ابردولت است، چراکه می داند چه چیز در حال رخ 
دادن اس��ت و اینکه برای بقا، باید به یک ابر دولت 
تبدیل ش��ود. عجله آن ها به من می گوید که آن ها 
کام��اًل از نمایش بزرگی ک��ه پیش رو داریم، مطلع 
هس��تند. وای که چقدر این لحظه مسرت بخش را 

در رویاهای خود دیده ام.«
تحرکات��ی که از س��ال 90 تاکنون از س��وی 
آمریکا در منطقه شکل گرفته نشانه هایی از اجرای 

همان سناریویی اس��ت که کیسینجر در رویاهای 
خود آن لحظه مس��رت بخش را انتظار می کش��د، 
ام��ا اینکه عمر او اجازه بدهد یا نه به بخت و اقبال 

او باز می گردد!
سیاس��تمدار صهیونیس��ت آمریکایی، در این 
مصاحبه گفته بود که اس��رائیل با ایران وارد جنگ 
خواهد شد، او گفته که هدف اصلی اسرائیل، ایران 
است. سران جنگ طلب و جنگ افروز رژیم اسرائیل 
چن��د روز پیش خبر احتمال درگی��ری با ایران در 
خاک سوریه را مطرح کردند. آنها گفته اند که جنگ 

با ایران و حزب اهلل در سوریه اجتناب ناپذیر است.
تئوریسین کهنه کار آمریکایی، ایران را مانعی بر 
س��ر راه اجرای اهداف ایاالت متحده در غرب آسیا 
معرفی می کند و در جای دیگری در توصیه به اوباما 
به او می گوید ای��ران قصد دارد امپراتوری پرافتخار 

خود را بازآفرینی کند و باید جلوی او را گرفت.
این س��خن زمانی مطرح ش��ده بود که هنوز 
گروه های تکفیری وهاب��ی در منطقه ظهور نکرده 
بودند، پ��س از توصیه او در م��دت زمان کوتاهی 
این جنایتکاران افراطی که آبش��خور آنها تفکرات 
وهابیت س��عودی و حمایت های آمریکا و اسرائیل 
اس��ت، س��ربر آوردن��د و غ��رب آس��یا جوالنگاه 
تروریس��ت های تکفیری شد. کیسینجر حتی پس 
از آغ��از جنگ نیابتی با ایران در س��وریه و عراق با 
حضور تروریس��ت های داعش و تکفیری، گفته بود 
خطر ایران برای منطقه از داعش بیشتر است! باید 

داعش را برای مقابله با ایران حفظ کرد.
کیس��ینجر در بخ��ش دیگ��ری از مصاحب��ه 
ب��ا گلوبال ریس��رچ درباره موض��وع مهمی چنین 
می گوید؛»من به نظامیان گفتم که ما باید 7 کشور 
خاورمیانه را به دلی��ل منابعی که دارند، بگیریم و 
آن ها هم تقریباً این مأموریت را انجام دادند. همه 
می دانند که منظور من از این دس��تور به نظامیان 
چه بود، اما باید متذکر ش��وم که این نظامیان این 
ب��ار بیش از حد گوش به فرمان بودند. این آخرین 
پله اس��ت و این ایران است که توازن را بر هم زده 
اس��ت. اما س��وال این است که روس��یه و چین تا 
کی می توانند س��اکت بمانن��د و تنها نظاره گر این 
اقدامات آمریکا باشند؟ چرت روسیه و چین زمانی 
پاره می ش��ود که اس��رائیل با تمام توان شروع به 
جنگ کند و هر چقدر که بتواند اعراب را بکش��د. 
اگر همه چیز خوب پیش رود، نیمی از خاورمیانه، 

اسرائیلی خواهد بود.«
رؤیای او خاورمیانه ای اس��ت که همه آن تحت 
نفوذ اس��رائیل باشد، آیا نمی توان با چنین نظریه ای 
که عملیات آن آغاز شده، اقدام مسعود بارزانی رئیس 
اقلیم کردستان عراق در برگزاری رفراندوم استقالل 

این خطه را در راستای همان دستورات دانست؟
به گزارش اتاق خب��ر 24 اکنون که نیروهای 
آمریکا در بخش کردس��تان سوریه حضور دارند و 
عماًل ای��ن بخش را از خاک س��وریه جدا کرده اند 
همان سیاست و راهبردی نیست که کیسینجر آن 

را دیکته کرده است؟
کیس��ینجر آخرین پل��ه را ای��ران می داند که 

توازن منطقه را بر هم زده و باعث ش��ده اس��ت تا 
آمریکا واسرائیل به اهداف کامل خود نرسند.

ناکامی در اهداف آمریکا نه به واسطه دیپلماسی 
از سوی ایران بلکه به خاطر وجود سازمانی انقالبی 
با گستره نفوذ و قدرت باال همچون سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی اس��ت. در این میان وجود نیروی 
قدس سپاه پاس��داران یکی از شاخصه هایی است 
که توانس��ته با حضور و نقش آفرینی خود در غرب 

آسیا خواب آمریکا و اسرائیل را پریشان کند.
چند روز اس��ت که در رس��انه های آمریکایی 
مط��رح می ش��ود ترامپ قص��د دارد تا نام س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست تروریستی 

خود قرار دهد.
واکن��ش فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی به این اقدام آمریکا بس��یار بج��ا، قاطع و 
هوش��یارانه بود. سردار سرلش��گر جعفری در پاسخ 
به چنین اقدامی گفته که اگر نام س��پاه در فهرست 
تروریس��تی آمریکا قرار گیرد، ایران سربازان ارتش 
آمریکا در منطقه را همسنگ داعش خواهد دانست.

ای��ران هم اکن��ون در ح��ال نبرد ب��ا گروه های 
تروریستی وهابی همچون داعش است و تا نابودی آنها 
در سوریه و عراق تنها 2 ماه باقی مانده که وعده آن را 

سرلشگر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه داد.
سرلشگر جعفری همچنین گفت که در صورت 
قرار دادن نام س��پاه در فهرست تروریستی آمریکا، 
نیروهای این کشور باید تا 2 هزار کیلومتر دورتر از 
مرزهای ایران عقب نشینی کنند. موشک بالستیک 

و دوربرد ایران 2 هزار کیلومتر برد دارد.
کیس��ینجر در بخ��ش دیگ��ری از مصاحبه از 
آمادگ��ی جوان��ان آمریکای��ی برای جنگ س��خن 
می گوید؛ »بازی های رایانه ای که در دهه گذش��ته 
در آمریکا ساخته شده، دقیقاً سناریوهایی را نشان 
می ده��د که قرار اس��ت اتفاق بیفت��د و آمریکا با 
انتشار این بازی ها قصد داشته جوانان خود را برای 

شرکت در چنین جنگ هایی آماده کند. وی گفته 
است: »جوانان ما در آمریکا و غرب، آماده شده اند، 
چراک��ه آن ها برنامه ریزی ش��ده اند تا س��ربازان و 
مس��ئوالن توپخان��ه خوبی باش��ند و زمانی که به 
آن ها دس��تور داده می شود تا به خیابان ها بروند و 
چینی ها و روس های دیوانه را بکشند، آن ها از این 

دستور تبعیت می کنند.«
بازی ه��ای رایان��ه ای که او درباره آنها س��خن 
می گوی��د، بازی هایی با طراحی دقیق برای اجرای 
اهداف و برنامه هایی اس��ت که آمریکا برای دنیا و 
مناط��ق خاص همچون غرب آس��یا در نظر گرفته 
است. در این بازی ها جوانان آمریکا ضمن آشنایی 
با اهداف و برنامه های، خوی جنگ طلبی و جنگ 
افروزی آنه��ا نیز تحریک ش��ده و البته حس آدم 

کشی نیز در آنها تقویت می شود.
وی نهایتاً به هدف غایی آمریکا از جنگ آفرینی 
در خاورمیان��ه اش��اره می کند و می گوی��د؛ »ما در 
میان خاکستر به جا مانده )از این جنگ( می توانیم 
جامعه ای جدید بسازیم، نظم نوین جهانی که در آن 
تنها یک ابرقدرت وجود خواهد داشت، ابرقدرتی که 
بهترین تس��لیحات را در اختیار دارد؛ ما تجهیزاتی 
داریم که نظیرشان را هیچ ملت دیگری ندارد و آنها 

را به وقتش به جهان معرفی خواهیم کرد.«
همه چیز روش��ن اس��ت، کیسینجر بیش از 6 
سال پیش دکترین آمریکا را برای غرب آسیا بازگو 
کرده است، طرحی که نه 6 سال پیش بلکه سال ها 
پی��ش از آن در اندیش��کده های آمریکایی طراحی 
و برنامه ریزی ش��ده اس��ت و در ای��ن میان نقش 
افرادی همچون کیس��ینجر در تدوین آن اساسی 

و تأثیرگذار است.
با وجود چنین برنامه هایی از سوی آمریکا برای 
منطقه ای که جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان 
کش��وری انقالبی مانعی بر س��ر راه اجرای اهداف 
ایاالت متحده ش��ده اس��ت، چه روش��ی می تواند 

مقابل هجوم گسترده آمریکا کارساز باشد؟
و اما اکنون ش��رایط از سوی آمریکا برای دنیا، 
غرب آسیا، جمهوری اسالمی ایران و حتی روسیه 
و چین ناهوار گشته و ترامپ سیاست های افراطی 
آمریکا را به خوبی هدایت می کند. ترامپ بخشی از 
حاکمیت چند الیه آمریکا است او تنها یک مجری 

و عمله است.
بازی ای که ترامپ بر سر توافق هسته ای میان 
ایران و 1+5 درآورده، برنامه ای طراحی شده است، 
رئیس جمهور آمریکا روز گذش��ته به دیدار هنری 
کیس��ینجر 94 س��اله رفت و از او نه تنها مشورت 
بلکه توصیه و دس��تورات الزم برای چگونگی رفتار 

و برخورد با ایران را دریافت کرده است.
از محت��وای دی��دار ترامپ با کیس��ینجر خبر 
زیادی منتشر نشده، اما محور دیدار رئیس جمهور 
آمری��کا ب��ا او موضوع��ات مهمی همچ��ون ایران، 
موضوع توافق هسته ای و چگونگی برخورد ترامپ 

با آن همچنین موضوع کره شمالی بوده است.
ترام��پ  گ��زارش  آس��تانه  در  دی��دار  ای��ن 

رئیس جمهور آمریکا درباره »برجام« انجام شد.
از اینکه کیسینجر به ترامپ درباره ایران و توافق 
هس��ته ای چه گفته، از سوی رس��انه های آمریکایی 
خبری منتشر نش��ده است، آیا کیسینجر به ترامپ 
توصیه کرده همین سیاستی که اکنون در قبال ایران 
در پیش گرفته ادامه بده��د، یا اینکه تن به اجرای 

تعهد خود بدهد و برجام را زیر پا نگذارد؟!
هی��چ چیزی ب��ه طور دقی��ق و یقین روش��ن 
نیس��ت، هوش و درایتی که کیسنیجر دارد شاید در 
وهله نخس��ت این برداشت را برساند که او به ترامپ 
توصیه کرده است بیش از این بر روی توافق هسته ای 
حساسیت ایجاد نکند و در گزارش خود بار دیگر ایران 
را پایبند به توافق معرفی کند، یا نه، ش��اید سیاست 
همین است که ترامپ در پیش گرفته و مشورت آخر 

با کیسنیجر هم بر همین اساس بوده است.
ترامپ در این دیدار کیس��ینجر 94 س��اله را 
هوش سرش��ار خطاب کرده اس��ت، معلوم اس��ت 
که پیر کار کش��ته سیاس��ت آمریکا در این دیدار 
توصیه ها و دس��تورات الزم را به او داده که ترامپ 

اینگونه از کیسنیجر تعریف می کند.
ترام��پ از زم��ان روی کار آم��دن ب��ه عنوان 
رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که می خواهد 
برجام را اجرا نکند و ایران را ناقض توافق هسته ای 
معرف��ی کند، تنها ی��ک روز دیگر به زم��ان اقدام 
ترامپ باقی اس��ت. برخی کارشناسان انتظار دارند 
که کیسینجر او را از چنین کاری منع کرده باشد.

او ب��ه خوبی می داند که تهدیدات آمریکا علیه 
ایران بی پاس��خ نخواهد ماند، کیسینجر بی گدار به 
آب نمی زند، س��عی می کند همه چی��ز را در نظر 
بگیرد و آنگاه دستور عملیات را صادر کند، او همه 
واکنش ه��ای جمهوری اس��المی ایران را به خوبی 
رصد می کند و براس��اس آنها تصمیم و توصیه های 
خود را ارائه می دهد، یقیناً کیسینجر هشدار جدی، 
قاطع و راهبردی سرلشگر جعفری را خوانده است، 
پس براس��اس همین مواضع باید تصمیم بگیرد و 

نظریه های کاربردی خود را ارائه دهد.
امروز روش��ن خواهد ش��د که آیا کیس��ینجر 
در ص��دد نج��ات آمری��کا از تندروی ه��ای ترامپ 
ت��الش خواهد کرد، ی��ا اینکه افراط��ی گری های 
رئیس جمهور آمریکا در دوره ترامپ سیاستی است 

که حاکمیت این کشور خواهان آن است.

تح��والت مه��م عرصه ه��ای 
منطق��ه ای و جهانی در حالی بـازي رسـانه

اتفاق می افتد که رس��انه های 
منتقد جایی در تعامل متولیان دیپلماسی کشورمان 

ندارند.
ب��ه گزارش مه��ر، بی راه نیس��ت ک��ه وزارت 
امورخارج��ه را تا االن جزیره ثب��ات دولت اعتدال 
بدانیم چراکه جزو آن دسته از وزارتخانه هایی بود 
که وزیرش در دول��ت دوم روحانی هم ثابت ماند، 
ام��ا این همه ماجرا نبود بلکه تا امروز که دو ماه از 
آغ��از به کار دولت جدید ه��م می گذرد هنوز هیچ 
معاون وزیری در دستگاه دیپلماسی تغییر نکرده و 

همه بر صندلی ریاست خود تکیه زده اند.
این ثبات درحالی است که ارتباطات رسانه ای 
مدیران وزارت امور خارجه در دولت حسن روحانی 
به سمتی رفته است که هرچقدر رسانه های خارجی 
و رس��انه های همس��وی داخلی در کان��ون توجه و 
تعامل وزیر و مدیران ارش��د وزارتخان��ه قرار دارند، 
در عوض رسانه های منتقد داخلی در غربت تعامل 

دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال جای گرفته اند.
از زم��ان س��کانداری  ام��ور خارج��ه  وزارت 
محمدجواد ظریف در دولت یازدهم، اعالم کرد که 
رویکرد اصلی خود را در داخل، تعامل گس��ترده با 
رسانه ها و ش��نیدن صدای همه از جمله منتقدین 
قرار داده اس��ت، این رویکرد، افتان و خیزان ادامه 
یاف��ت تا اینک��ه »برج��ام« به عن��وان اصلی ترین 

دس��تاویز کارنامه دول��ت روحان��ی در 23 تیرماه 
1394 متولد و از ش��ش ماه بعد از آن اجرایی شد؛ 
از همین مقطع زمانی، گویا ورق برگشت و رویکرد 

رسانه ای ظریف و هم قطارانش تغییر کرد.
با اینکه تا پیش از این مقطع، هر از چند گاهی 
امیدی به گفت وگوی وزیر و معاونان وزارت خارجه 
با رسانه های منتقد می رفت، اما از آن زمان به بعد، 
کسی س��راغ ندارد که این رشته تعامل ادامه یافته 
باشد. نگاهی اجمالی به آمار مصاحبه های اختصاصی 
محمد ج��واد ظریف، س��یدعباس عراقچی، مجید 
تخت روانچی، بهرام قاسمی و حسین جابری انصاری 
به عنوان اصلی ترین چهره های دستگاه دیپلماسی 
با رسانه ها در دو سال اخیر، نشان می دهد که سهم 
قابل توجهی به رسانه های همسو با آنان داده شده 
و در عوض، منتقدان همچنان چش��م  انتظار پاسخ 
مثبت مدیران ارش��د این وزارتخان��ه برای گفت و 

شنود هستند.
جزئیات بررس��ی رس��انه ها نش��ان می دهد از 
هن��گام آغاز اج��رای برجام و کم��ی قبل تر از آن 
تاکنون، ش��خص وزی��ر و معاون��ان نامبرده اش در 
مجموع ح��دود 30 مرتبه با رس��انه های همراه و 
هم فکر خ��ود در قالب ها و مناس��بت های مختلف 
گفت وگ��وی بلن��د داش��ته اند و در عوض س��هم 
رسانه های غیرهمس��و فقط 3 مصاحبه بوده است 

که آن هم توس��ط جابری انص��اری معاون عربی و 
آفریقایی صورت گرفته، که البته جای تقدیر از وی 
دارد ک��ه در همین حد هم، خأل عدالت رس��انه ای 

همکارانش را پوشش داده است.
در ش��رایطی که حتی »دنیای فوتب��ال« هم از 
گفت وگو با رئیس ستاد اجرای برجام بی نصیب نبوده، 
اما سهم رسانه های غیرهمسو و منتقد فقط نشست های 
هفتگی سخنگوی وزارت خارجه یا مصاحبه های »در 

جمع« وزیر و معاونان وی بوده است!
البت��ه خارجی ها ه��م از خان کرم رس��انه ای 
وزارت امور خارجه بی نصیب نبوده اند؛ صرفنظر از 
گفت وگوه��ای چند وقت یکبار وزیر و معاونانش با 
رسانه های خارجی، براساس گزارش رسمی وزارت 
خارجه، ظریف در س��فر اخیر ب��ه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد ۸ مورد گفت وگوی مبس��وط 
با رسانه های خارجی داشته که به این شرح انجام 
شده است؛ »اعضای شورای سردبیری خبرگزاری 
اسوشیتد پرس، اعضای شورای سردبیری روزنامه 
نیویورک تایمز، مصاحبه اختصاصی با ش��بکه سی 
ان ان، نشس��ت مشترک با س��ردبیران فایننشال 
تایم��ز و گاردین، مصاحب��ه با گلوب��ال پولیتیکو، 
مصاحبه با هفته نامه نیوزویک، مصاحبه با ش��بکه 

تلویزیونی الجزیره قطر«.
در ای��ن می��ان البته س��خنگوی جدید وزارت 

خارجه جایگاه ویژه ای دارد و او که باید در دسترس 
همه رسانه ها باشد، جز نشست های چند هفته یک 
بار س��خنگویی، در س��ایر موارد مواضع دس��تگاه 
مطبوع��ش را در قال��ب گفت وگوی رس��انه ای در 
اختیار یکی دو رسانه خاص و همسو قرار می دهد.

تعام��ل ضعیف و معنادار وزی��ر و معاونانش با 
رس��انه هایی ک درباره برخی مس��ائل منطقه ای و 
جهان��ی نظرات موافق انها ندارن��د، در حالی ادامه 
می یاب��د که برخالف رس��م معمول، در س��فرهای 
خارج��ی ه��م که تا پی��ش از ای��ن، فرصتی برای 
گفت وگوی چند دقیقه ای به رس��انه های همس��فر 
داده می شد، این فرصت از خبرنگاران گرفته شده 
و همراه کردن رسانه ها تنها به پوشش دادن برنامه 

مالقات های دیپلماتیک وزیر محدود شده است.
ب��ه موازات کمرنگ ش��دن این تعام��ل، البته 
پس��ت های افتان و خیزان دکتر ظریف در فضای 
مجازی هم قابل توجه به نظر می رس��د؛ وی که در 
ابتدای وزارتش مدتی صفحه اش را در فیس��بوک 
فعال کرد، کمی بعد در آن کم فروغ ش��د اما پس 
از مدت��ی مجدد به این س��ایت فیلتر ش��ده آمد و 
ق��ول داد که اینب��ار منظم تر با مخاطبان باش��د، 
وعده ای ک��ه چند هفت��ه ای بیش��تر دوام نیاورد. 
وزیر خارجه البته در توئیتر نس��بتا فعال بود و هر 
از چن��دی کوتاه و معموال به انگلیس��ی پیامش را 
منتق��ل می کرد. این وزیر اصفهانی، نوروز امس��ال 
در حالیکه مشغول دید و بازدید عیدانه در دیارش 

بود صفحه اش در اینستاگرام را فعال کرد و باز هم 
وع��ده کرد که منظم و مس��تمر آن را بروز کند و 
با مخاطبان در ارتباط باش��د اما اکنون فقط هر از 
چندگاهی یک پست نرم و ظریف منتشر می کند. 
حاال رس��انه های منتقد نمی دانند که سواالتش��ان 
را در قالب »کامنت« بپرس��ند یا همچنان منتظر 
پاسخ به نامه هایشان باشند. نامه های متعددی که 
برای گفت وگو و طرح س��واالت شان به بخش های 

مختلف دستگاه دیپلماسی روانه کرده اند.
تداوم این رویه رسانه ای وزارت خارجه دولت، 
این ش��ائبه را در ذهن مخاطب��ان تقویت می کند 
که ش��اید لگدکوب شدن های مکرر برجام از سوی 
غربی ها و در معرض تهدید قرار گرفتن ش��عارهای 
بانیان این توافق پر س��ر و صدا و س��واالت جدی 
و مهم��ی که ای��ن روزها درباره »نق��ض برجام« و 
آینده آن وجود دارد، باعث شده است تا مسئوالن 
دیپلماسی کش��ورمان عطای گفت وگو با منتقدان 
را به لقایش ببخش��ند و همچنان به مصاحبه های 
مدیریت شده با رسانه های همسو و موید و حضور 
در پشت تریبون های یک طرفه دلخوش کرده اند.

اگر غیر از این اس��ت که امیدواریم باشد، این 
به عهده خود سکانداران دستگاه دپیلماسی کشور 
اس��ت که حصار خودس��اخته و خودخواس��ته در 
مواجهه با رس��انه های غیرهمس��و را بشکنند و به 
عدال��ت رفتار کنند؛ این تعامل عادالنه رس��انه ای، 

حتما به نفع کشور خواهد بود.

دیدار ترامپ با کهنه سیاستمدار ایاالت متحده

آیاکیسینجرآمریکاراازخطرنجاتمیدهد؟

غربت منتقدین در کارزار رسانه ای »ظریف و یاران«

سفیر انگلیس در تهران در مصاحبه ای با 
بیان اینکه هیچ بان��ک بزرگی در اروپا با دیپلمـــات

ایران هم��کاری نمی کند گفت که لندن 
نمی تواند بانک ها را مجبور به اتخاذ تصمیم خاصی بکند.

به گزارش تس��نیم، »نیکالس هاپتون« سفیر انگلیس در 
تهران در مصاحبه ای تأکید کرد ک��ه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، »خیلی واضح« پایبندی ایران به مفاد توافق هس��ته ای 

را تأیید کرده است. 
وی در مصاحبه با »بی بی س��ی« مدعی ش��د که انگلیس 
تالش های خ��ودش را ب��رای متقاعد کردن دول��ت آمریکا به 
ریاست »دونالد ترامپ« برای حفظ توافق هسته ای ایران انجام 
خواهد داد. ترامپ توافق هس��ته ای را »مایه شرمس��اری برای 

آمریکا« خوانده و تهدید کرده که از آن خارج خواهد شد. 
هاپت��ون گفت: »موضع بریتانیا درب��اره منافع برجام برای 
همه طرفین معلوم است و همین طور موضع ما درباره خروج از 
]این توافق[ هم مش��خص است. در حال حاضر قضاوت ما این 
است که منفعت پایبندی به برجام زیاد است و برای همین هم 

امیدواریم رئیس جمهور ترامپ، وقتی زمان آن برسد در برجام 
باقی بماند.« س��فیر انگلیس در تهران با بی��ان اینکه »مبنای 
قضاوت م��ا درباره برجام بر اس��اس تحلیل و بررس��ی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است« اضافه کرد: »نظام نظارت آژانس 
خیلی دقیق و سخت گیرانه است و تا حاال آژانس خیلی واضح 

گفته ایران به برجام پایبند بوده است.«
هاپتون خاطرنش��ان کرد تا زمانی ک��ه این وضعیت ادامه 
داش��ته باش��د، انگلیس تمامی طرف ها را به پایبندی به مفاد 
توافق هسته ای با ایران ترغیب خواهد کرد.  آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای برجام، در 
هش��ت گزارش از زمان اجرایی شدن این توافق پایبندی کامل 

ایران به تمامی تعهداتش ذیل آن را تأیید کرده است. 
این در حالی است که دولت ترامپ با متهم کردن ایران به 
عدم پایبندی به »روح توافق«، تحرکاتی را برای تصمیم گیری 
مجدد درباره آن آغاز کرده است. رسانه های آمریکایی گزارش 
داده اند ترامپ در یک س��خنرانی روز پنجشنبه عدم پایبندی 

ایران به برجام را اعالم خواهد کرد.

سفیر انگلیس: 

هیچ بانک  بزرگی در اروپا با ایران همکاری نمی کند
وزیر امور خارجه فرانس��ه ضمن تأکید بر 

پایبندی ای��ران به تعهدات��ش در توافق دیــــدگاه
هسته ای گفته اس��ت: ایران باید در حل 

بحران سوریه نقش آفرین باشد.
به گزارش ف��ارس، »ژان ایو لودریان« وزی��ر امور خارجه 
فرانس��ه با اش��اره ب��ه پایبندی ای��ران به برجام گفته اس��ت، 
»مس��ئله ای که هم اکنون مطرح است این است که آیا »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمه��وری آمریکا پایبندی ای��ران به برجام را 
تأیید می کند. حرف ما این اس��ت که م��ا باید این توافق را به 

طور جدی اجرا کنیم.«
بن��ا بر این گ��زارش، وزیر خارجه فرانس��ه در گفت وگو با 
»وس��ت-فرانس« تأکید کرد: »درس��ت همانند کارشناس��ان 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی ک��ه قابل اعتماد هس��تند و 
مس��ئولیت ارزیابی همکاری های ایران را برعهده دارند، ما نیز 
معتقدی��م که ای��ران به تعهدات خود ذیل برج��ام پایبند بوده 
اس��ت.« وی در ادامه اشاره کرد، حتی وزیر دفاع و برخی دیگر 
از مقامات دولت ترامپ نیز اعالم کرده اند که معتقدند ایران به 

توافق هسته ای پایبند بوده است.
وزی��ر امور خارجه فرانس��ه عالوه بر این گفته اس��ت: »اگر 
دول��ت ترام��پ تصمیم به خ��روج از برجام بگی��رد، آنوقت در 
وضعیتی بس��یار پیچیده ق��رار می گیریم. و حتی این مس��ئله 
می تواند »کیم جون اون« رهبر کره ش��مالی را ترغیب کند که 
اس��تراتژی فعلی خود را ادامه ده��د. بنابر این ما باید اطمینان 
حاصل کنیم که تصمیم دونالد ترامپ، هر چه که هست، اوضاع 
را تحت کنترل نگه دارد«. لودریان درباره سوریه نیز گفته است: 
»فرانسه در همکاری با اعضای دائم شورای امنیت و کشورهایی 
ک��ه در س��وریه نفوذ دارند تالش خواهد کرد تا یک نقش��ه راه 
شامل مناطق کاهش تنش، آتش بس، انتخابات، قانون اساسی و 
مرحله گذار سیاس��ی ارائه دهد. اگر این مسیر طی نشود، خطر 
تجزیه س��وریه به سه یا چهار منطقه وجود دارد. فرانسه معتقد 

است که این فرایند باید هر چه سریعتر آغاز شود.«
وزی��ر خارجه فرانس��ه در پاس��خ ب��ه این س��وال که »اما 
آمریکایی ها نمی خواهند ای��ران را پای میز مذاکرات ببینند«، 

گفت: »من باید با آمریکایی ها در این باره صحبت کنم. 

وزیر خارجه فرانسه:

ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است


