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گفت وگوی جابری انصاری و الورنتیف
در دی��دار جابری انص��اری و نماینده روس��یه در 
مذاکرات آس��تانه پیگیری اج��رای مصوبات کنفرانس 
گفت وگوی ملی سوریه در سوچی مورد گفت وگو قرار 

گرفت.
در ای��ن دیدار که ورش��نین مع��اون وزیر خارجه 
روس��یه و هیات های دو کش��ور نیز حضور داش��تند، 
دستیار ارش��د وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
نماینده ویژه رئیس جمهور روس��یه در امور س��وریه، 
آخرین وضعیت سیاسی و میدانی سوریه را مورد بحث 

و رایزنی قرار دادند.
جابری انص��اری و الورنتی��ف همچنی��ن پیرامون 
پیگی��ری اجرای مصوبات کنفران��س گفت وگوی ملی 
س��وریه در س��وچی و دومین جلس��ه کمیت��ه تبادل 
بازداشتی ها، ربوده ش��دگان و مفقودان بحران سوریه 
که در حاش��یه ای��ن دور از مذاکرات آس��تانه برگزار 

می شود، گفت وگو کردند.  فارس

 خبرسازی سی ان ان از سفر ظریف 
به مسکو 
متیو چانس خبرنگار ش��بکه س��ی ان ان با اشاره 
به س��فر محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه ایران 
به مس��کو گفت: حضور ظریف در روسیه برای نجات 
توافق هس��ته ای ، بار دیگر این کشور را در موقعیتی 

منحصر به فرد قرار داد.
س��ی ان ان اعالم کرد: ظریف ک��ه در پی خروج 
آمری��کا از توافق هس��ته ای 1+5 با ایران س��فر دوره 
ای را برای برجام آغاز کرده، هم اکنون در مس��کو به 
س��ر می برد و بار دیگر روس��یه به عنوان یک قدرت 
میانجیگ��ر در منطقه خاورمیان��ه در موقعیت منحصر 

به فردی قرار دارد.
خبرنگار ش��بکه آمریکایی از مسکو نیز با تصدیق 
این مطلب گفت:البته! روس��یه از موقعیت منحصر به 
فردی بین امضا کنندگان توافق هس��ته ای برخوردار 
اس��ت، رواب��ط خوبی ب��ا جمه��وری اس��المی دارد، 
دوش��ادوش یکدیگر در س��وریه به عنوان متحد بشار 
اسد حضور دارند، روابط طوالنی مدت هسته ای دارند 
و قرار اس��ت مجموعه ای از راکتورهای اتمی در چند 

دهه آینده در ایران بسازد.  ایرنا

اخبار

رویکرد آمریکا در برجام حامی جدی ندارد
رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان با اشاره 
ب��ه این که تصمیم یک جانبه »دونالد ترامپ « رئیس 
جمه��وری آمریکا برای خ��روج از برج��ام حتی فاقد 
حمایت افکار عمومی آمریکا اس��ت گف��ت: این اقدام 

همراهی هیچ کشور جدی را با خود نداشته است.
داود مرادیان افزود: همانطور که ما ش��اهد بودیم، 
تصمیم ترامپ برای خارج ساختن آمریکا از توافقنامه 
»برجام« حتی در داخ��ل خود آمریکا با مخالفت های 
شدیدی مواجه ش��د و در نظرسنجی که روزهای بعد 
در آمری��کا انجام ش��د بیش از نیمی از پاس��خگویان 

مخالف این اقدام بودند.
مرادیان به عنوان کارش��ناس مسائل بین المللی 
و از دیپلمات های س��ابق افغانس��تان ادام��ه داد : این 
مخالفت ها نشان داد که تصمیم یکجانبه ترامپ حتی 
نتوانست موافقت و پشتیبانی آمریکایی ها را جلب کند 
چه برس��د به افکار عمومی خارج از آمریکا اما دنیای 
دیپلماس��ی دنیایی بده بستان اس��ت و نباید هیچگاه 
باب گفت و گو بس��ته ش��ود و جنگ همیش��ه مسدود 

کننده دروازه های دیپلماسی است.
به باور وی افغانستان امیدوار است که دروازه های 
گف��ت و گ��و بین دو طرف هم��واره ب��از بماند و حتی 
گس��ترده تر شود و برای جلوگیری از اختالفات بیشتر 
که باعث جنگ و منازعه در منطقه شود، راه دیپلماسی 

ادامه داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانس��تان گفت: 
آمریکا و جمهوری اس��المی ایران دو کش��ور جدی و 
مقتدر هستند و دولت های هر دو می توانند در جاهایی 
که منافع آنها حکم کن��د با یکدیگر همکاری کنند و 
در جایی که منافع آنها در تضاد اس��ت با هم رقابت یا 
مذاکره کنند و ما ش��اهد بودیم که ایران و آمریکا در 
چند جای عمده باهم همکاری کردند و آخرین نمونه 

آن در همه پرسی اقلیم کردستان عراق بود.
به گفته مرادیان با وجود آن که تهران و واشنگتن 
در بس��یاری موارد با هم تضاد، تنش یا رقابت داش��ته 
ان��د ، اما در موضوع اقلیم کردس��تان عراق با یکدیگر 
هم��کاری کردند و همچنین در مقابله با داعش نیز ما 

شاهد همکاری بین دو کشور بوده ایم.
وی گف��ت که خروج از برجام اتفاق تلخی بود که 
آمریکا مرتکب ش��د، اما با وجود ارتکاب اشتباه بزرگ 
هنوزه��م فرصت گفت و گو وجود دارد و خروج آمریکا 
ب��ه معنی پایان گفت و گو و دیپلماس��ی نیس��ت و بر 
می گردد به مهارت دیپلماس��ی دو کشور که با وجود 
فض��ای تنش آلود چگونه بتوانند مس��یرهای ارتباطی 

خود را حفظ کنند.  ایرنا

از نگاه دیگران 

قدردانی مجدد نتانیاهو از ترامپ برای خروج از برجام
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که از تصمیم رییس جمهور آمریکا برای 

مقابله با ایران قدردانی می کند.
بنیامین نتانیاهو همچنین با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم مدعی 
شد که خروج آمریکا از توافق هسته ای به این معنی است که بزرگ ترین حامی 

تروریسم در جهان دیگر قادر نخواهد بود به تسلیحات هسته ای دست یابد.
وی در ادامه ادعاهایش، گفت: آنهایی که در پایتخت های اروپایی هستند و با این 

اق��دام ترامپ مخالف بودند، آنهایی که در پایتخت های خاورمیانه از جمله قدس، ریاض 
و جاهای دیگر هستند شاهد پیامدهای فاجعه  بار توافق هسته ای با ایران بودند بنابراین 
زمان��ی که رییس جمهور ترامپ تصمیم به خ��روج از این توافق گرفت کاری خوب برای 
منطقه، آمریکا و جهان انجام داد. رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال فتنه انگیزی علیه 

ایران است.  خبرگزاری صداوسیما

معادله
تحریم ها تا زمان توافق جدید با ایران ادامه می یابند

وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد واش��نگتن تحریم ها علیه ایران را تا زمان 
حصول یک توافق جدید با این کشور ادامه خواهد داد.

اس��تیون منوچین گفت آمریکا تا زمان برقراری ی��ک توافق جامع با ایران 
اعمال تحریم علیه ایران را در اولویت قرار خواهد داد.

او ب��ا بی��ان اینکه تحریم ها »تهدید تو خالی« نیس��تند، گف��ت: »آنها واقعی 
هس��تند و ما تا زمانی که ایران توافقی جامع را امضا کند که مانع دس��تیابی اش به 

سالح هسته ای شود، آنها را ادامه خواهیم داد.«
گفتنی اس��ت، رئیس جمهور آمریکا روز سه ش��نبه، 18 اردیبهشت ماه کشورش را از 
»برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( خارج کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد تحریم های اقتصادی اعمال ش��ده علیه بخش های مختلف اقتصادی ایران پس 

از طی دوره های اجرایی 90 و 180 روزه اجرایی خواهند شد.  باشگاه خبرنگاران

دیپلمات
رژیم صهیونیستی محصول تاریخ و تمدن نیست

نماینده جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( در تهران با تاکید بر 
اینکه رژیم صهیونیس��تی هیچ ریشه ای در س��رزمین فلسطین ندارد، گفت: این 
رژیم به زور قتل، جنایت و کش��تار فلس��طینیان بی گناه است و محصول تاریخ 

و تمدن نیست.
خالد قدومی خاطرنش��ان کرد: صهیونیست ها تالش می کنند که با همکاری 

هم پیمانان��ش واقعیت را در مورد فلس��طین تحریف کنن��د در حالی که غافل از این 
موضوع هستند که نمی توان حقیقت را برای همیشه کتمان کرد، حقیقت مشمول زمان 

نمی شود و مردم فلسطین نیز هیچگاه حق خود را فراموش نمی کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر حمایت برخ��ی از دولت های بزرگ از صهیونیس��ت ها نبود، 
آنها نمی توانس��تند بر روی پای خود بایس��تند، ادامه داد: دولت ترامپ با چراغ س��بز به 

صهیونیست ها تالش دارند فاجعه جدیدی را به ملت فلسطین تحمیل کنند.    ایسنا

دیدگاه

وز
ت ر
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رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی  ن ایران گفت: اکنون راهی که اتحادیه اروپا گفتم����ا
انتخاب می کند بس��یار مهم است، اینکه تسلیم مطامع آمریکا 
ش��ود و یا با مقاومت دربرابر فشارهای آمریکا استقالل خود را 

به اثبات برساند.
س��یدکمال خرازی که برای ش��رکت در اجالس رهبران 
برای صلح به فرانس��ه سفر کرده است، با »ژان پی یر رافارن« 
نخس��ت وزیر اس��بق این کش��ور و رئیس بنیاد »رهبران برای 

صلح« دیدار و گفت وگو کرد.
رافارن در این دیدار گفت: در ش��رایط بس��یار دش��واری 
زندگی می کنیم، در اطراف خ��ود جنگ های زیادی می بینیم 
که روزانه در جریان است و قدرت های بزرگ که پس از جنگ 
جهانی دوم در یک تصمیم جمعی به تش��کیل سازمان ملل و 
ش��ورای امنیت آن برای برقراری صلح و امنیت کمک کردند، 

امروز خود عامل مهمی در توسعه جنگ ها هستند.
وی اف��زود: به همین دلیل بنیاد رهب��ران برای صلح را با 
همکاری عده ای از رهبران و مقامات س��ابق کش��ورها تشکیل 

داده ای��م تا بتوانیم با تحلیل دقیق ش��رایط کنونی راهکارهای 
خروج از بن بست کنونی را بررسی کنیم.

خ��رازی نیز در این دیدار گفت: س��ازمان ملل و ش��ورای 
امنیت امروز به دستگاهی ناتوان تبدیل شده اند، زیرا قدرت های 
ب��زرگ وقتی نمی توانند از طریق این س��ازمان و با روش های 
قانونی به خواس��ت خود برس��ند، رأس��ا تصمیم می گیرند و با 
تشکیل ائتالف های خارج از سازمان ملل با تجاوز به کشورهای 

دیگر موجب گسترش جنگ و خونریزی و ویرانی می شوند.
وی افزود: ما نمونه این اقدامات غیرقانونی را در گذشته در 
عراق و امروز در سوریه شاهد هستیم. اقدام خارج از چارچوب 

سازمان ملل به جز هرج و مرج نتیجه دیگری در برندارد.
خ��رازی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خ��ود ب��ه 
وابستگی های مالی سازمان های بین المللی اشاره کرد و گفت: 

شما ش��اهد بوده اید که کمک های مالی کش��ورها به سازمان 
ملل، خود وسیله تحمیل نظرات آنها بر این سازمان شده است 
و ما در دوران دبیرکل س��ابق سازمان ملل دیدیم که عربستان 
برای حذف نامش از لیس��ت س��یاه ناقضان حق��وق کودک با 
پرداخت کمک مالی موفق ش��د به هدف خود برس��د و جالب 
اینکه دبیرکل سازمان آن را به عنوان تصمیمی دردناک اعالم 
کرد. به این ترتیب باید گفت که س��ازمان ملل از اهداف اولیه 

خود بسیار دور شده است.
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارج��ی نمونه دیگری از 
نقض قوانین بین المللی را اقدام اخیر آمریکا در خروج از برجام 
خواند و گفت: رئیس جمهور آمریکا به خود اجازه می دهد هر 
اقدام غیرقانونی را مرتکب ش��ود. آمریکا با نقض تعهدات خود 
و خ��روج از برجام در واقع بار دیگر مرگ قوانین بین المللی را 

اع��الم کرد، چنانکه قبال نیز با خروج از معاهده پاریس نش��ان 
داد ک��ه برای تصمیم های جمعی هیچ ارزش��ی قائل نیس��ت. 
اکنون راه��ی که اتحادی��ه اروپا انتخاب می کند بس��یار مهم 
اس��ت، اینکه تسلیم مطامع آمریکا شود و یا با مقاومت دربرابر 

فشارهای آمریکا استقالل خود را به اثبات برساند.
خرازی ادامه داد: این واقعیت ها نشان می دهد ساختارهای 
فعل��ی کارآمد نیس��ت و بای��د در فکر راه ه��ای دیگری برای 
برقراری صل��ح و امنیت و تامین حقوق ملت ها بود. تش��کیل 
بنیاد رهبران صلح می تواند در این مسیر ایفای نقش کند و به 
س��هم خود راهکارهایی را برای حل مشکالت کنونی پیشنهاد 
دهد. جمهوری اس��المی ایران نیز ک��ه از ابتدای انقالب خود 
قربانی تجاوزهای قدرت های بزرگ بوده، آماده اس��ت در این 

مسیر تالش کند.
بنی��اد رهب��ران ب��رای صلح به ابت��کار راف��ارن و دویلپن 
نخس��ت وزیران اسبق فرانسه تشکیل شده و اولین اجالس آن 
با حضور مقامات س��ابق کشورهای مختلف از امروز در پاریس 

آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.  مهر

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

اس��تراتژیک  علوم  پژهش��گر  معتقد اس��ت، علی رغم اینکه پرون�����ده
بسیار بعید است که اروپایی ها بخواهند مستقل از 
آمری��کا عمل کنند اما، باز ه��م تالش دیپلماتیک 
در ی��ک فرج��ه زمانی مح��دود به منظ��ور ایجاد 
ش��کاف واقعی تر بین آمریکا و اروپ��ا کار صواب و 

درستی خواهد بود.
این روزها شاهد تحوالت قابل تاملی از جمله 
خروج آمریکا از توافق نام��ه برجام، اتهام زنی رژیم 
غاص��ب صهیونیس��تی علیه ایران و س��فر دوره ای 
رایزنی های تیم دیپلماسی کشورمان برای گرفتن 
تضمین ه��ای الزم از اروپا در قبال ماندن در توافق 
هسته ای هس��تیم. در همین رابطه سیاست روز با 
یکی از پژوهش��گران حوزه مطالع��ات راهبردی و 
اس��تاد حوزه و دانشگاه پیرامون تحوالت کنونی به 

گفت وگو پرداخته است که در ذیل می آید.   
محمدعلی رنجبر، در خصوص اتهام زنی اخیر 
رژیم غاصب صهیونیس��تی مبنی بر حمله ایران به 
جوالن سوریه تحت اشغال این رژیم گفت: نخست 
آنکه نباید فراموش کنیم اس��راییل در سال 1967 
در جنگ ه��ای ش��ش روزه منطقه جوالن را تحت 
اش��غال خ��ود در آورد، یعنی رژیم صهیونیس��تی 
عالوه بر اینکه موجودیت خودش در سرزمین های 
فلسطینی زیر سوال است و رژیم غاصب واشغالگر 
محسوب می ش��ود، یکی از راهبردی ترین مناطق 
کشور همسایه اش یعنی سوریه را نیز تحت اشغال 
دارد و این بلندی ها به خاطر اشرافی که بر دمشق 
)فاصل��ه این منطقه تا دمش��ق تنه��ا 70 کیلومتر 
اس��ت( و حومه دمش��ق دارند جزو راهبردی ترین 
مناط��ق خاورمیانه به حس��اب می آیند. لذا حضور 
رژیم صهیونیس��تی در این منطقه یک اشغالگری 

مضاعف است.
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه افزود: نکته دوم 
را باید در جنبش های س��ال 2011 جهان اس��الم 
که به بیداری اسالمی مشهور است جستجو کنیم. 
در مقطعی که اس��راییل شکست حقارت آمیزی از 
ح��زب اهلل و حماس خورده ب��ود، حرکت هایی در 
جهان اسالم آغاز ش��د. آنها این فرصت را غنیمت 
شمرده و به اسم بهار عربی هزاران تروریست را در 
طول این هفت س��ال به جان مردم و دولت سوریه 
انداختند تا هم ارتباط ایران با حزب اهلل و حماس 
که س��وریه بازوی ارتباطی آن ب��ود را قطع کنند 
و هم تکفیری ها را به س��مت مرزهای ایران سوق 
دهند و به اصطالح عمق استراتژیک برای خودشان 
درست کنند. بنابراین برهیچ کس نباید این مسئله 
پوشیده باش��د که رژیم غاصب صهیونیستی هفت 

سال در سوریه در حال جنگ نیابتی است!
پژوهش��گرحوزه مطالع��ات راهب��ردی و علوم 
اس��تراتژیک در ادامه گفت: نکته س��وم نیز اینکه 
رژیم صهیونیس��تی در طول این مدت هفت س��اله 
مخصوص��ا در ای��ن اواخر و با شکس��ت گروه های 
تکفیری، حمایت و دخالت خودش��ان را در سوریه 
عینی ت��ر کرده اند. تقریبا ه��ر هفته چندین حمله 
موش��کی و هوایی به مناطقی در سوریه مخصوصا 
منطق��ه قنیط��ره می کنن��د. ل��ذا ش��روع کننده 

درگیری های اخیر کسی جز اسراییل نیست.
به ب��اور رنجبر، با تاکید به این س��ه مس��ئله 
کلی��دی، می ت��وان گفت حمله س��وریه به مواضع 
رژی��م کودک ک��ش در بلندی های ج��والن دفاع 
مشروع است. دفاع از تمامیت ارضی اش چون اینجا 
خاک س��وریه است و نه رژیم صهیونیستی غاصب. 
ضمنا این منطقه محل��ی بود برای رصد و هدایت 
اطالعاتی تکفیری ها علیه دولت و ملت سوریه، لذا 
این حمالت را پاس��خ دولت س��وریه به حمالت و 
اش��غال گری رژیم صهیونیستی می دانم و معتقدم 
هنوز زمان پاسخ ایران به حمالت این رژیم غاصب 
فرا نرس��یده است و صهیونیس��ت ها با استفاده از 
پروپاگان��دای تبلیغاتی س��عی در ایران هراس��ی و 
توجیه شکس��ت های خودش��ان دارند. آنها تالش 
می کنن��د ک��ه جایگاه مته��م و مدع��ی را عوض 
کنند. درحالی که خود متهم ردیف اول بی ثباتی و 

اشغالگری مضاعف در این منطقه هستند.
مان��دن اروپا در برج��ام بدون آمریکا س��وال 
دیگری بود که رنجبردر پاس��خ به آن تصریح کرد: 
یکی از اهداف ما از مذاکرات برجام ایجاد ش��کاف 
بین اروپا و آمریکا بود، نش��انه های این ش��کاف تا 
حدی عیان ش��ده است اما، متاس��فانه اروپا قریب 
به هفتاد سال است که مستقل از آمریکا نتوانسته 
عمل کند. از این رو بسیار بعید است اروپا بخواهد 

مستقل از آمریکا عمل کند. 
وی اظهارداش��ت: بعد از پای��ان جنگ جهانی 
دوم ب��ه این ط��رف با توجه به فات��ح جنگ بودن 
آمریکا، آنها توانس��تند بخش غربی اروپا و بعدها با 
اجرای طرح مارشال تقریبا بخش عمده ای از اروپا 
را به س��مت خودشان س��وق دهند و با فروپاشی 
ش��وری تسلط کاملی بر اروپا داش��ته باشند. البته 
وقتی می گوییم اروپا طبعا بین انگلستان با فرانسه 
یا فرانس��ه ب��ا آلمان و یا آلمان ب��ا ایتالیا و اتریش 
نس��بت به نزدیکی و ارتباط  ش��ان با امریکا تفاوت 

وجود دارد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: بسیاری از خود 
اروپایی ها انگلیس را ن��ه اروپایی بلکه آمریکایی و 
نف��وذی آمریکا در اتحادیه اروپا می دانند. لذا اروپا 
به شدت تحت سلطه و س��یطره آمریکاست. لکن 
علی رغم این سابقه تاریخی، دستگاه دیپلماسی ما 
باید چند نکته را مد نظر داش��ته باش��د و با لحاظ 
این نکات البته با اس��تفاده از اس��تراتژی هویج و 
چماق می تواند به ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا 

بیشتر کمک کند. 

وی در توضی��ح ای��ن نکات خاطرنش��ان کرد: 
رای م��ردم بریتانیا به خ��روج از اتحادیه اروپا که 
فرصتی تاریخی برای ماست تا بهتر بتوانیم از نفوذ 
آمریکا در اروپا بکاهیم. انگلستان نفوذی آمریکا در 

اتحادیه محسوب می شود.
رنجبرهمچنین اظهارداشت: مسئله بعدی روی 
کار آمدن ترامپ اس��ت. او نشان داده که بر خالف 
روس��ای جمهور قبلی آمریکا چن��دان به توافقات 
پایبند نیس��ت و کامال اروپای مطیع را می خواهد، 
خ��روج او از پیم��ان پاری��س و تهدی��دات وقت و 
بی وقت او علیه اروپایی ها شاهدی بر این ادعاست. 
در نتیج��ه این مس��ئله نیز فرصتی اس��تثنایی به 
دس��ت ما می دهد ک��ه از حس اس��تقالل خواهی 
اروپایی ها مخصوصا کشوری مثل فرانسه که سابقه 
رئیس جمهوری چون دوگل اس��تقالل خواه را دارد 

بهره ببریم.
پژوهش��گر حوزه مطالعات راهب��ردی و علوم 
اس��تراتژیک در ادام��ه گفت: پیروزی ه��ای اخیر 
ناسیونالیس��ت های افراطی و احزاب راس��ت گرا در 
اروپا ک��ه همه اینها می تواند فرصت بی س��ابقه ای 
برای ما ایجاد کند تا با دیپلماس��ی قوی بتوانیم از 
اروپا تضمین های عینی تر را برای ادامه همکاری با 

خود و دور شدن از آمریکا را داشته باشیم.
به باور این استاد حوزه، لذا اروپا اینک در یک 
مقط��ع راهبردی قرار دارد و بای��د تکلیف خود را 
مش��خص کند؛ بدون شک قدرت دیپلماسی ما در 
یادآوری استقالل خواهی برخی از سران سابق اروپا 
در برابر زیاده خواهی آمریکایی ها مثل ژنرال دوگل 
فرانس��وی و بهره گیری از استراتژی هویج و چماق 
در همراه کردن اروپا می تواند به ما کمک ش��ایانی 
داشته باشد. یعنی در کنار وعده هایی جهت امتیاز 
به آنها حتما باید تهدید به خروج از برجام و حتی 
ان. پی. ت��ی در صورت عدم هم��کاری به صورت 
ج��دی در بی��ن گزینه های م��ا باش��د. در نتیجه 
علی رغ��م اینکه بس��یار بعید می دان��م اروپایی ها 
بخواهند مس��تقل از آمریکا عمل کنند اما، باز هم 
تالش دیپلماتی��ک در یک فرجه زمانی محدود به 
منظور ایجاد شکاف واقعی تر بین آمریکا و اروپا کار 

صواب و درستی خواهد بود.
رنجبر در پاسخ به این پرسش که ایران چطور 
می تواند از این انفعال در قبال برجام خارج ش��ود؟ 
بیان داشت: نظام بین الملل دارای دو طیف متضاد 
در دو گفتم��ان متقابل با هم و یک طیف در میانه 
ای��ن دو، قطب متض��اد طیف بندی می ش��ود. این 
طیف ها عبارتن��د از، طرفداران حفظ وضع موجود 
به رهب��ری آمریکا و متحدی��ن راهبردی اش مثل 
اروپا، اسراییل و برخی دولت های دیکتاتور و دست 
نشانده در منطقه ما و سایر نقاط جهان، همچنین 
منتقدی��ن س��هم خواه وض��ع موجود ب��ه رهبری 
چین و روس��یه و همراهی س��ایر کشورهای بریکز 
BRICS که عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین 
و آفریقای جنوبی کش��ورهایی که از میزان رشد و 
توسعه باالیی برخودارند. این کشورها منتقد وضع 
موجودند اما نه برهم زنن��ده، بلکه تالش می کنند 

که سهم بیشتری از این نظم عاید خود کنند.
وی گفت: منتقدی��ن برهم زننده وضع موجود 
به رهبری ایران و متحدینش، جمهوری اس��المی 
ایران که برآمده از یک انقالب مردمی و اس��المی 
است، از همان ابتدا هدف خود را با توجه به تعالیم 
اسالمی مبارزه با طواغیت و رژیم های دست نشانده 

در حوزه ملی و منطقه ای و جهانی کرده است.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه در این 
س��ال ها آمریکا و ایران تمام تالش ش��ان این بوده 
اس��ت که گروه دوم را با خ��ود همراه کنند، اظهار 
داشت: با عنایت به آنچه بیان کردم، یکی از اهداف 
راهبردی ما برای ورود ب��ه مذاکرات برجام، ایجاد 
ش��کاف در وهله اول بین اعضای ش��ورای امنیت 
مخصوصا بین روس��یه و چین به عن��وان رهبران 
طیف دوم با سایر کشورهای عضو به عنوان رهبران 
طیف اول اس��ت و در وهله دوم ایجاد شکاف بین 
آمریکا و اروپا و کش��اندن اروپا به س��مت خودمان 
بود. هدف ثانوی ما نیز از ایجاد این ش��کاف متحد 
ک��ردن این کش��ورها ب��ا سیاس��ت های راهبردی 

خودمان است.
وی افزود: به خوبی توانستیم از فرصت تنفس 
برجام اس��تفاده کنیم و ضمن ایجاد ش��کاف بین 

اعضای ش��ورای امنیت، روس��یه و چین را با خود 
همراه کنیم.

رنجب��ر ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه همکاری های 
گس��ترده ای با هند نیز مخصوصا در منطقه چابهار 
آغاز کردیم، بیان داش��ت: اخی��را نیز رهبری عزیز 
در دی��دار با پوتین ایجاد یک خط ترانزیتی جدید 
بین چابهار تا سن پترزبورگ را مطرح کردند. ضمنا 
همکاری های ما با روس ها در پایان دادن به داعش 
و شکس��ت گروه های تکفیری در عراق و س��وریه 

یکی از این دستاوردها بوده است. 
تش��کیل اتحاد برای بازسازی عراق و سوریه و 
س��ایر همکاری های راهبردی، بین ایران و روسیه 
و ترکی��ه ک��ه بزرگتری��ن ارتش عضو نات��و بعد از 
آمریکاست، از این رو معتقدم سطح راهبردی نظام 
ما نهایت اس��تفاده را از برجام برده است و انفعالی 

در کار نبوده است.
وی ب��ا انتقاد از اینکه  س��طح مل��ی و محلی 
چن��دان از این فرصت اس��تفاده نک��رد و به جای 
تکیه بر مقاوم سازی اقتصاد و سوق دادن دالرهای 
آزاد ش��ده به سمت تولیدات کشاورزی و صنعتی، 
بیش��تر در فک��ر کارهای نمایش��ی همچون خرید 
هواپیما بودند، گفت: ل��ذا می پذیرم در این بخش 
ق��دری بی برنامه بودیم و بازار ارزی و تجاری ما تا 
حدی اسیر ماندن و نماندن آمریکا در برجام بود و 
بهتری��ن کار برای گذار از این انفعال، تکیه بر بنیه 
داخل��ی و عنایت به مقاوم س��ازی اقتصاد در حوزه 

داخل است.
این اس��تاد دانش��گاه در پاس��خ به سوالی که 
بهتری��ن راهکار در قبال 5 کش��ور طرف حس��اب 
ای��ران به منظور انجام تعهدات برجامی چیس��ت؟ 
خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه یکی از اشکاالت کار 
م��ا بع��د از امضای برج��ام این بود که به ش��روط 
رهب��ری در مرحله اجرای برج��ام عنایت نکردیم، 
ایش��ان روی این نکته تاکید داش��تند که عالوه بر 
گرفتن تضمین های عینی و واقعی، باید گام به گام 
توافقات را اجرایی ک��رد یعنی یک گام ما برداریم 
و اگر آنها نیز به توافق شان عمل کردند گام بعدی 
و بع��دی، اما دوس��تان م��ا تقریبا هم��ه گام ها را 
برداش��تند تا به قول خودشان حس��ن نیت مان را 

نشان دهند.
این اس��تاد ح��وزه اظهارداش��ت: ضمنا اصال 
فکر هم نمی کردند که ش��خصی ب��ه مانند ترامپ 
روی کار آید و متاس��فانه خوش��بینی غیرمعقولی 
نس��بت به رقیب داشتند. در حالی که فضای روابط 
بین الملل فضایی آکنده از بی اعتمادی است و همه 
در پی  بیشینه س��ازی منافع خود هستند لذا اصل 

برعدم اعتماد است!
وی در پای��ان گف��ت: درنتیج��ه عنای��ت ب��ه 
رهنموده��ای رهبری جهت گرفت��ن تضمین های 
عین��ی و اج��رای گام ب��ه گام توافق��ات می تواند 
بهترین راه��کار در متعهد ماندن طرف های مقابل 
به توافقات و تعهداتشان باشد. حتما تنبیهات الزم 

هم در عدم پایبندی به توافقات لحاظ شود.

پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی و علوم استراتژیک در گفت و گو با سیاست روز:

بعید است اروپایی ها بخواهند مستقل از آمریکا عمل کنند
به جای تکیه بر مقاوم سازی اقتصاد بیشتر در فکر کارهای نمایشی همچون خرید هواپیما بودند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران:
دو گزینه پیش روی اروپا در برجام بدون آمریکاست

عراقچی:
وپا باید به ما تضمین بدهد ار

مع��اون سیاس��ی وزارت امور  در در ح��اش�یه کش��ورمان  خارج��ه 
مصاحبه ای با یک رسانه آلمانی لغو تحریم ها علیه 
ایران را مهمترین س��تون توافق هسته ای دانسته و 
تاکید کرد اگر منافع ایران در برجام تضمین نشود 

هیچ دلیلی برای ماندن ما در آن وجود ندارد.

"س��ید عباس عراقچی"، در مصاحبه ای با "آ ار 
دی" آلم��ان، در پاس��خ به این پرس��ش که بعد از 
خروج آمریکا از برجام ایران چگونه عمل می کند 
گف��ت: "اروپا باید در عرض چند هفته منافع ایران 

را تضمین کند."
عراقچی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��ما 
دقیق��ا چه تضمی��ن هایی را از اروپ��ا می خواهید 
گفت: مذاک��رات ما با اروپا از امروز آغاز می ش��ود 
و ما انتظار داریم از کش��ورهای اروپایی بش��نویم 

چگونه می خواهند منافع ما در توافق هس��ته ای را 
تضمی��ن کنند. وی افزود: "توافق هس��ته ای از دو 
ستون تش��کیل می ش��ود. یکی محدودیت برنامه 
ه��ای اتمی ما و دیگ��ری لغو تحریم ه��ا علیه ما. 
م��ا ایده هایی برای تضمین ه��ا داریم اما اول می 
خواهیم از اروپا بش��نویم که چه چیزهایی را برای 

ارائه دادن به ما دارند."
خبرن��گار آ ار دی آلمان در ادامه این مصاحبه 
دوباره این پرس��ش را مطرح کرد که شرایط شما 

چیس��ت و عراقچ��ی این طور پاس��خ داد: "تعادل 
برجام روی دو س��تون قرار دارد و اگر یکی از این 
دو ستون ها آسیب ببیند، دیگر هیچ تعادلی وجود 
نخواهد داشت. ما حاال از کشورهای اروپایی سوال 
م��ی کنیم آن ها چگونه می خواهند این تعادل را 

حفظ کنند؟"
وی اف��زود: "توافق هس��ته ای تنه��ا از طریق 
تضمین منافع ایران می تواند حفظ شود و در غیر 
ای��ن صورت هیچ دلیلی برای ایران برای ماندن در 

این توافق وجود ندارد."
عراقچ��ی در ادامه در پاس��خ به اینک��ه اروپا 
در ش��رایطی اس��ت که تضمین هایی را که ش��ما 
درخواس��ت می کنید را ب��رآورده کند گفت: "این 
یک س��وال خوب اس��ت. ما بر این باوریم که اروپا 
عزم و اراده برای حفظ توافق هس��ته ای را دارد. اما 
اینکه آیا همچنین شایس��تگی و توانایی حفظ این 
توافق را دارد س��والی اس��ت که ما می خواهیم در 

مذاکرات پاسخی برای آن بیابیم.  تسنیم  


