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 اقدامات اروپا علیه تحریم های ایران
تنها روی کاغذ خوب است

قانونگذار بلژیکی معتقد است که اقدامات اتحادیه 
اروپا ب��رای مقابله ب��ا اقدام غیرقانون��ی آمریکا جهت 
بازگرداندن تحریم ها علیه مردم ایران، سبب نمی شود 
که ش��رکت های اروپای��ی به ادامه م��راودات با تهران 

تشویق شده و به کار در ایران ادامه دهند.
"آلدو کارکاس��ی" گفت: )اقدام��ات اتحادیه اروپا( 
روی کاغذ خوب هستند اما مدیران شرکت های فعال 
در بازار ایران را با یک انتخاب س��خت مواجه می کند: 

اطاعت از دستور آمریکا یا اطاعت از اتحادیه اروپا.
قانونگذار بلژیکی ادامه داد: این انتخاب به سرعت 
انجام خواهد شد. خود من در گذشته سابقه مدیریت 
در ش��رکت های ب��زرگ فناوری را دارم، یک ش��رکت 
چنین ریس��ک هایی را قبول نخواهد کرد. ش��رکت ها 
ایران را ترک خواهند کرد و ابتدا بزرگترین شرکت ها 

این کار را خواهند کرد.  فارس

 اخراج کارکنان شرکت دانمارکی
به دلیل تحریم های ایران 
ی��ک ش��رکت دانمارک��ی ک��ه در زمین��ه تولید 
کاتالیزوره��ای صنعت��ی فعالیت می کن��د اعالم کرده 
مجب��ور ب��ه تعدیل ۲۰۰ نف��ر از کارکنان��ش به دلیل 

تحریم های آمریکا علیه ایران است.
ش��رکت دانمارکی "هالدور توپس��و" در بیانیه ای 
گفت��ه احی��ای تحریم های آمری��کا ش��رایط را برای 
مش��تریان این ش��رکت، جهت تأمین مالی پروژه های 

خود در ایران »بسیار دشوار« کرده است. 
»بی��رن کالوزن«، مدی��ر عام��ل این ش��رکت در 
بیانی��ه ای تصریح کرده اس��ت: »می خواهیم اطمینان 
حاصل کنیم که توپسو، همچنان یک شرکت رقابتی با 
ظرفیت های قابل توجه برای رشد باقی خواهد ماند.«

وی اضافه کرد: بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی، 
متأس��فانه باید ب��ا بعضی از همکارانم��ان خداحافظی 

کنیم.  ایسنا

ایران در تمام بحرانها کنار عراق ایستاد
 رئیس جری��ان حکمت ملی عراق اظهار داش��ت: 
جمهوری اس��المی ایران عمق استراتژیک عراق است 
و از هم��ه می خواهم که در این بحران کنار جمهوری 

اسالمی ایران بایستند و این کشور را یاری کنند.
س��ید عمار حکیم در جلس��ه هفتگی خود که در 
آن عده ای از نخبگان و نمایندگان و مسئولین جریان 
الحکمه حضور پیدا کردند، گفت: جمهوری اس��المی 
ایران در معرض فش��ار و تحریم و حمله ای اس��ت که 
اقتصاد و نظام سیاس��ی آن را هدف قرار داده اس��ت؛ 
از هم��ه می خواهم که در این بح��ران کنار جمهوری 

اسالمی ایران بایستند و این کشور را یاری کنند.
وی افزود: در این بحران عراق باید "راه تنفس��ی" 
برای جمهوری اس��المی ایران باش��د؛ وظیفه دینی و 
اخالقی ما ایس��تادن کن��ار جمهوری اس��المی ایران 
می باش��د چرا که این کش��ور در کلیه بحرانها کنار ما 
ایستاد، ما به عنوان سیاستمداران عراق باید نقش خود 
را در راس��تای نزدیک کردن رویکردها و کاهش فشار 
با همکاری جامعه بین الملل و جمهوری اسالمی ایران 

به بهترین نحو ایفا کنیم.
وی اظهار داش��ت: جمهوری اسالمی ایران عمق 
اس��تراتژیک عراق اس��ت و حدود 13۰۰ کیلومتر مرز 
مشترک با این کشور داریم همچنین منافع و رابطه ها 
و وابس��تگی هایی با هم داریم که ام��کان ندارد به آن 
بی توجه بود، ما مطمئن هستیم که جمهوری اسالمی 
ای��ران با توج��ه به حکمت و هوش��مندی رهبر آن بر 
ای��ن بحران فائق خواهد آم��د. وی تصریح کرد: گمان 
نمی کنم که جمهوری اس��المی ایران میلی به جنگ 
داش��ته باشد، آمریکا و منطقه نیز جنگ را به نفع خود 

نمی بینند.  تسنیم

دفاع چین از روابط تجاری اش با ایران
وزارت ام��ور خارجه چین با دفاع از روابط تجاری 
این کشور با ایران تاکید کرد که روابط اقتصادی میان 

تهران و پکن آزاد، شفاف و قانونی است.
پس از آن که ریی��س جمهور آمریکا تصمیم خود 
ب��رای بازگرداندن تحریم ها علی��ه ایران را عملی کرد، 
وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه ای یادآور شد 
که روابط تجاری پکن با تهران آزاد، ش��فاف و قانونی 

است.
در ای��ن بیانیه که در اختیار رویت��رز قرار گرفته، 
آمده اس��ت: چین به طور قاطعان��ه با تحریم های یک 
جانبه مخالفت کرده است. روابط تجاری چین با ایران 
آزاد و ش��فاف، منطقی، عادالنه و قانونی است و هیچ 

یک از قطعنامه های سازمان ملل را نقض نمی کند.
وزارت ام��ور خارجه چین همچنین در این بیانیه 
تاکی��د کرده اس��ت که از حق��وق قانون��ی چین باید 
محافظت ش��ود. چین که از بزرگترین خریداران نفت 
ایران به شمار می آید و روابط تجاری نزدیکی با ایران، 
به ویژه در س��ال های اخیر داش��ته است، در پاسخ به 
تهدید رییس جمهور آمریکا این بیانیه را منتشر کرده 
است که  پس از امضای دستور بازگشت تحریم ها علیه 
تهران گفت که هر که ب��ا ایران تجارت کند با آمریکا 

تجارت نخواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

اروپا نخستین بار قاطعانه با مواضع آمریکا مخالفت می کند
مقام پارلمانی روس��یه می گوید، مخالفت اتحادیه اروپا با تحریم های آمریکا 
علیه ایران نش��ان می دهد اروپا برای نخس��تین بار س��عی دارد قاطعانه در برابر 

اعمال فشار واشنگتن مقاومت و صرفاً بر اساس منافع خود عمل کند.
"لئونید اسلوتس��کی" معتقد اس��ت تصمیم اتحادیه اروپا برای جلوگیری از 

تحریم های آمریکا علیه ایران، نشان می دهد که بروکسل برای نخستین بار چنین 
قاطعانه و عملیاتی با مواضع آمریکا مخالفت می کند، هرچند دلیل این موضع گیری، 

بیشتر مالحظات اقتصادی است.
وی نوشت: به نظر می رسد اتحادیه اروپا به خود آمده و زندگی بر اساس عقل سلیم را 
آغاز کرده است. این مسئله را می توان از برخورد بروکسل نسبت به اعمال تحریم های آمریکا 
علیه ایران نتیجه گیری کرد. واقعیت این است که این نخستین بار در تاریخ جدید اتحادیه 

اروپا است که آنها به این شکل قاطعانه با مواضع آمریکا مخالفت می کنند.  مهر

معادله 
تشدید تنش ها با ایران بسیار خطرناک است

وزی��ر امور خارجه آلمان درباره سیاس��ت های دونالد ترامپ در قبال ایران و 
عواقب تشدید تنش ها با تهران هشدار داده لغو برجام را خطا ارزیابی کرد.

"هایکو ماس"، درباره تشدید اختالفات با ایران و عواقب احتمالی سخت آن 
هشدار داده گفت: تش��دید تنش ها در این راستا می تواند بسیار خطرناک باشد. 

این توافق هس��ته ای تا به حال در این راستا که این تنش زایی حاصل نشود نقش 
داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما همچون سابق لغو توافق هسته ای 
با ایران را یک خطا می دانیم. هیچ کس ادعا نمی کند که این توافق کامل اس��ت، اما در 
هر صورت بسیار بهتر از در دست نداشتن هیچ توافقی است. هایکو ماس همچنین ابراز 
کرد: ما در حمایت از این توافق مبارزه می کنیم چرا که این در راستای منافع امنیتی ما 

است که در منطقه امنیت ایجاد و شفافیت خلق شود.   فارس

دیپلمات 
ادعای همراهی اروپا با آمریکا 
مش��اور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه ای ادعا کرد دولت های اروپایی به 

سمت پذیرش تحریم های آمریکا علیه ایران حرکت می کنند.
ج��ان بولتون درباره خروج برخی از ش��رکت های اروپای��ی از ایران به دلیل 
تحریم ه��ای آمری��کا مدعی ش��د: اروپایی ه��ا در ابتدا فکر می کردن��د ما به آنها 

معافیت هایی اعطا می کنیم که بتوانند به تجارت در ایران ادامه دهند. فکر می کنم 
ما این را روشن مطرح کرده ایم که معافیت ها و استثناها، انگشت شمار خواهند بود.

مش��اور امنیت ملی آمریکا در ادامه، پذیرش تحریم های آمریکا در میان کشورهای 
اروپایی را با حاالت روحی-روانی فرد س��وگوار مقایسه و ادعا کرد دولت های اروپایی نیز 
همانند فرد س��وگوار، ابتدا وقوع بحران را انکار خواهند کرد اما در نهایت آن را خواهند 
پذیرفت. گفتنی اس��ت، آمرکیا تالش می کند تا کشورهای اروپایی را با تحریم های ضد 

ایرانی همراه کند  صداوسیما  

درحاشیه 
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ی��ک نش��ریه آمریکای��ی با اش��اره به  رس�انه تحریم های آمریکا علیه ایران، روس��یه ب�ازي 
و بس��یاری کش��ورهای دیگر تأکید کرد که واش��نگتن به 
گونه ای به تحریم معتاد ش��ده که به تدریج در حال به انزوا 

کشاندن خود و از دست دادن متحدانش است.
می��ل وافر دولت جدید آمریکا ب��رای وضع تحریم های 
یکجانبه نه تنها روابط درازمدت واش��نگتن با متحدان خود 
را به خطر انداخته است بلکه اثرگذاری سیاست تحریمی را 

نیز از بین برده است.
مجل��ه آمریکای��ی »آتالنتی��ک« در مقال��ه ای با عنوان 
»آمریکا معتاد به تحریم اس��ت. زمان مداخله فرا رس��یده« 
تأکی��د ک��رد: هنگامی ک��ه اس��تفاده از اقدام��ات تنبیهی 
اقتصادی یک گزینه متداول در هر ش��رایط س��خت باشد، 

اینگونه اقدامات معنا و مفهوم خود را از دست می دهند.
ای��ن مقال��ه در ادامه با اش��اره به مصوبه ه��ای مختلف 
درب��اره وضع تحریم ها علیه کش��ورهای مختل��ف از جمله 
ایران، روس��یه، کره ش��مالی و بسیاری کش��ورهای دیگر، 
می افزای��د: ای��ن روزها، سیاس��ت گذاران آمریکا ن��ه تنها با 
تکرار بس��یار بیشتری در ش��رایط مختلف از گزینه تحریم 
اس��تفاده می کنند، بلکه اقدامات ش��دیدتر را نیز در دستور 

کار خود قرار داده اند و توجه بس��یار بسیار اندکی به عواقب 
این اقدامات دارند.

آتالنتی��ک اینط��ور ادام��ه می دهد ک��ه »تحریم ها در 
موثرترین حالت خود، محصول تالش هایی چندجانبه برای 
رفع نگرانی های مش��ترک در حوزه امنیت جهانی هس��تند 
که ح��اال در دولت جدید آمریکا به وس��یله ای ب��رای ابراز 
گوش��خراش نارضایتی آمریکایی منزوی تبدیل شده اند که 
اغل��ب برای تحقق اولویت های دوحزبی داخلی مورد س��وء 

استفاده قرار می گیرند«.
ای��ن مجله آمریکایی، رویکرد توس��ل به تحریم آمریکا 
را »رویک��ردی ب��دون دقت از جانب واش��نگتن« می خواند 
ک��ه »اثرپذیری این اب��زار قدرتمند )تحری��م( را نیز خنثی 

می کند«.
در ادام��ه می افزای��د: »میل وافر و جدی��د آمریکا برای 
وض��ع تحریم های یکجانب��ه، روابط درازمدت واش��نگتن با 
متح��دان خ��ود را به خط��ر انداخته اس��ت. زمانیکه دولت 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از توافق هس��ته ای 
ایران خارج ش��د، اتحادیه اروپا با به روزرس��انی قانونی که 
ش��رکت های اروپایی از پی��روی از تحریم های خاص آمریکا 

منع می کرد، به این اقدام پاسخ داد«.  فارس 

آتالنتیک:
آمریکا به تحریم معتاد شده است

اگرچ��ه مس��ائل متع��ددی همچ��ون  پول ه��ای بابک زنجان��ی و یا حمایت راهب�����رد
ای��ران از نهضت عامل س��ردی روابط ایران و تاجیکس��تان 
مطرح می ش��ود، اما دلیل اصل��ی این تحول را باید در جای 

دیگری جستجو کرد.
از سال ۲۰13 و پس از آن که دوره سفارت شعردوست 
)سفیر سابق ایران( و حاتم اف )سفیر تاجیکستان( به اتمام 
رس��ید، هر دو کش��ور برای مدت حدوداً یک سال سفیری 
معرفی نکردند و از همان زمان بود که زمزمه هایی در مورد 
س��ردی روابط دو کش��ور مطرح شد، اما س��رانجام در سال 

۲۰14 تهران و دوشنبه سفرای خود را تعیین کردند.
ب��ا این ح��ال پس از گذش��ت حدوداً یک س��ال و بعد 
»کودتای« ادعایی )دولت تاجیکس��تان( در مورد حاج حلیم 
نظ��رزاده، وضعی��ت تغیی��ر کرد. س��ه م��اه پ��س از وقایع 
سپتامبر ۲۰15 )ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسالمی(، 
محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسالمی تاجیکستان 
بنا بر روال سال های گذش��ته در کنفرانس وحدت اسالمی 
در تهران ش��رکت کرد، اما طرف تاجیکستان از این موضوع 
به  ش��دت اظه��ار ناراحتی و یادداش��ت اعتراضی خود را به 

سفیر ایران در دوشنبه تسلیم کرد.

پ��س از این وقایع، کم ک��م نهادهای فرهنگی ایران در 
تاجیکس��تان یکی پس از دیگری بس��ته ش��دند. در ابتدا، 
کمیت��ه امداد امام خمینی و پ��س از آن رایزنی فرهنگی و 
دفاتر اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به بهانه های مختلف 

تعطیل شدند.
ای��ن س��ردی در رواب��ط ای��ران و تاجیکس��تان توجه 
کارشناس��ان مس��ائل آس��یای مرکزی را به خود جلب کرد 
و تحلیل ه��ای متعددی از این تیرگی روابط مطرح ش��د. از 
پول های بابک زنجانی تا دخالت عربستان سعودی و حمایت 

ایران از حزب نهضت اسالمی تاجیکستان.
چهره های وابسته به مراکز صهیونیستی از سال ۲۰1۰ 

عامل اصلی تیرگی روابط ایران و تاجیکستان بوده است.
از س��ال ۲۰11 ک��ه س��فیر غیرمقی��م اس��رائیل در 
تاجیکس��تان، »حیلل نیومن« به دوشنبه آمد و دیدارهای 
زیادی با مسئولین تاجیک داش��ت، بنیان های فعالیت های 
ضدایرانی در تاجیکس��تان نیز بنا نهاده شدند. در این دوره 
اس��رائیل با گس��ترش افراد و چهره های نزدیک به خود در 
نهادهای تاجیکستان از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک و 
کمیته دولتی امنیت ملی  طرح  و برنامه های ایران هراس��ی 

در دوشنبه را آغاز کرد.  تسنیم 

در ادامه بررسی روابط تهران-دوشنبه
علت اصلی سردی روابط تاجیکستان و ایران چه بود؟

گروه رویداد  وزیرخارجه کش��ورمان اعالم پرون�����ده
کرده؛ به دنبال اصالح رابطه با عربس��تان، امارات 
و بحری��ن هس��تیم؛ محم��د جواد ظری��ف یادآور 
ش��د؛ هم��واره از گفت وگو اس��تقبال کرده ایم، اما 
آمریکایی ها مدعی ش��دند می خواهند فروش نفت 

ایران را به صفر برسانند که اصال شدنی نیست.
بیش از دوس��ال اس��ت که روابط دیپلماتیکی 
بین  ایران و عربس��تان وجود ندارد، آن هم به دلیل 
اتفاقات��ی که با اعدام ش��یخ نمر آغاز ش��د و برخی 
ناظران سیاس��ی معتقدند که این اق��دام عامدانه از 
سوی سعودی ها برای تحریک تهران بوده و سپس 
با ماجرای تلخ حادثه منا و حمله به س��فارت ریاض 
در تهران تنش میان دو کشور را به حدی رساند که 
قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان را رقم زد.

البته پیش از این اتفاق شاهد شیطنت هایی از 
سوی سران سعودی را ش��اهد بودیم اما، دشمنی 
ای��ن رژی��م  متهجر با جمهوری اس��المی ایران از 
همان زمان تعطیلی س��فارت عربس��تان در تهران 
و اخراج س��فیر کش��ورمان از ریاض روند سعودی 
گرف��ت و همچنان نیز ادامه دارد چناچنه س��ران 
این رژیم عقب افتاده و متهجر تقالی زیادی برای 
تضعیف نقش جمهوری اسالمی ایران در معادالت 
منطقه داش��تند و مقامات کشورش��ان نیز با اتهام 
زنی ه��ای مکرر ایران ب��ه عنصر بی ثب��ات کننده 

منطقه معرفی می کنند.
ماجرا از آن جا جالب تر می شود که این کشور 
با دالرهای نفتی دیگر کشورها نظیر بحرین، کویت 
و ام��ارات متحده عرب��ی را تحریک به اتهام زنی و 

همراهی با سیاست هایش می کند.
البته دالرهای سعودی در راه پرورش تروریسم  
در س��وریه، عراق و بسیاری دیگر از کشورها و نیز 
ب��ر هم زدن آرامش منطق��ه حمله به مردم بیگناه 
یمن صرف می ش��ود آن هم ب��ا حمایت های همه 

جانبه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی.
البته رژیم اس��تکبارگر آمری��کا از این فرصت 
دشمنی عربستان با ایران برای دوشیدن سعودی ها 
و تشکیل ائتالفی عربی علیه تهران بیشترین بهره 
را برده است. سران سعودی نیز که در توهم رهبری 
بر منطقه به س��ر می برن��د و فاق��د هرگونه تفکر 
دموکراس��ی و احترام به تمامیت ارضی کشورها و 
برقراری صلح و امنیت در منطقه هستند، بهترین 

زمان را برای مهار تهران دانسته اند.
به عبارت دیگر پشت گرمی سران سعودی به 
قدرت های فرامنطقه ای  بویژه آمریکاست. در واقع، 
آمریکا برای آنها در حکم  ارباب  قلچماقی اس��ت 
که می توانند پش��ت س��رش پنهان شوند به خیال 

خام خود اقتدار ملت ایران را به زانو در آورند.
حاال از آقای ظریف باید پرسید اینکه می گویید 
به دنبال اصالح روابط با س��ران سعودی هستید از 
برقراری روابط  و گفت وگوها استقبال می کنید آیا 
با سران سعودی که مقاماتشان تقریبا هر روز ایران 
را ب��ه برهم زدن آرامش و ثب��ات در منطقه متهم 
می کنند و کشورهای دیگر همچون بحرین و امارات 
را نی��ز علیه تهران تحری��ک می کنند، می خواهید 
روابطتان را اصالح کنید؟ آیا با کش��وری که روابط 
پنهان و آش��کار با رژیم صهیونیستی دارد در اتاق 
فکره��ای این رژیم غاصب صهیونیس��تی حضور و 
برای دش��منی با ملت ایران برنامه ریزی های بلند 

مدت دارند می خواهید دوباره گفت وگو کنید؟ این 
رژیم سعودی تنها برای زیاده خواهی مردم بی گناه 
یم��ن را مورد تج��اوز تقریبا ه��ر روزه خودش قرا 
می دهد با این اقدام تالش دارد تا سناریوهای ضد 
ایران��ی اش را نیز پیش ببرد می توان پای مذاکره 
و به فکر از س��رگیری روابط افت��اد؟ آیا واقعا خود 
سران سعودی عالقه مند به از سرگیری این روابط 
هستند؟ رژیمی که تمام حیات خویش را در حفظ 
ارتباط و بردگی آمریکا می داند قابل اعتماد است؟ 
آقای ظریف! اصالح رفتار با عربستان دقیقاً به چه 

معنا است؟
در ادام��ه مصاحب��ه ظریف در پاس��خ به این 
س��ؤال که آیا مذاکرات ایران و 1+4 درباره بس��ته 
پیشنهادی به نتیجه مشخصی رسیده است؟ گفت: 
بسته پیشنهادی اروپا دارای خطوط کلی مشخصی 
است که رئوس آن اعالم شده از جمله آنکه مسیر 
بانکی برای تبادالت مالی ایران وجود داشته باشد 
و فروش نفت ایران نیز در سطح کنونی باقی بماند. 
تحریم ه��ای مرتبط با ای��ن موضوعات در آبان ماه 

)نوامبر( عملیاتی می شود.
وی که با روزنامه ایران دیلی گفت وگو می کرد، 
افزود: اقدامات دیگری هم در چارچوب حفظ برجام 
شامل فعال کردن شرکت های کوچک و متوسط و 
رایزنی هایی برای احیای قانون جلوگیری از اجرای 
تحریم ها )قانون انسداد تحریم ها( و صدور مجوز 
بانک سرمایه گذاری اروپا نیز صورت گرفته است. 
در جری��ان تالش های گس��ترده ای ه��م که بنده 
در خالل س��فر به س��نگاپور برای امضای قرارداد 
مودت با »آ س��ه آن« داشتم به این نتیجه رسیدم 
اروپایی ه��ا نه تنه��ا در داخل اتحادی��ه اروپا برای 
حفظ برجام کار می کنند، بلک��ه خارج از اتحادیه 

هم کارهای گسترده ای انجام داده اند. 
وزیر ام��ور خارجه ایران ادام��ه داد: به عنوان 
مثال اروپایی ها جداگانه و تک به تک با کش��ورها 
صحب��ت کرده اند ک��ه خرید نفتش��ان را از ایران 
افزایش دهند یا از برخی کش��ورهایی که تاکنون 
خریدار نفت ایران نبوده اند، خواس��ته اند از ایران 
نفت بخرند، همچنین از کش��ورها خواسته اند تا از 
الگوی مشابه فعال سازی حساب های بانک مرکزی 
ای��ران در بانک های مرکزی اعض��ای اتحادیه اروپا 
که خود اتحادیه در حال عملیاتی کردن آن است، 
استفاده کنند. نتیجه مجموعه این اقدامات، انزوای 

آمریکا بوده است.
وی در پاس��خ به پرسش دیگری مبنی براینکه 
»این اقدامات چه س��طحی از انتظ��ارات ایران را در 
چارچوب منافعش محقق می سازد؟« گفت: اقدامات 
اروپایی ها هنوز در حدی نیست که توقع داشتیم، اما 

معتقدیم در مسیر درست حرکت می کنند. 
ظری��ف افزود: برخی از تحریم هایی که از روز 
یکش��نبه اجرایی شد، مانند تحریم اسکناس دالر، 
از جمله موضوعات��ی بوده که آمریکایی ها همواره 
و حت��ی زمانی که عضو برجام بودن��د، با توجه به 
ش��رایط ویژه و میزان اسکناسی که در ایران مورد 
اس��تفاده ق��رار می گرفته اس��ت، درب��اره آن مانع 
تراش��ی می کردند لذا از اروپایی ها انتظار اقدامات 
بیشتر داریم؛ با این وجود معتقدیم اقدامات خوبی 

برای حفظ برجام داشته اند. 
وی تصریح ک��رد: برای نمون��ه ورود 5 فروند 
هواپیمای ATR به ایران نتیجه تالش دولت های 

اروپایی و فشار آنها به آمریکا بود و توانستند مجوز 
صادرات تعداد موجود هواپیماهای ATR که قابل 
ارس��ال به ایران بود را بگیرند، این در حالی است 
ک��ه اولین اقدام آمریکایی ه��ا درباره تحریم ها در 
ح��وزه هواپیما و باطل ک��ردن مجوز فروش آن به 
ای��ران بود که نش��ان دهنده ماهی��ت ضد حقوق 

بشری این کشور علیه ایران است. 
وی ادامه داد: در ش��رایطی ک��ه آمریکایی ها 
برای باطل ش��دن س��ایر مجوزها ت��ا 6 اوت )15 
م��رداد( صبر کرده بودند اما ب��رای تحریم هواپیما 
ت��ا این تاریخ صبر نکردند و از همان روز اول اقدام 
به ای��ن کار کردند. همین موضوع کافی اس��ت تا 
جامع��ه جهانی متوجه ش��ود میزان عن��اد دولت 
آمریکا با مردم ایران در چه حد است که موضوعی 
که کامال جنبه انس��ان دوستانه دارد را زیر پا می 
گذارد و حفظ س��المتی مس��افران هوایی ایران را 
نش��انه می رود و بعد ادعای حمایت از مردم ایران 

را هم دارد.
ظریف اظه��ار داش��ت: مجموعه اینها نش��ان 
می دهد هرچند اقدامات اروپایی ها در حد انتظار ما 
نبوده است اما در جهت صحیح اقدام کردند و انصافا 
به تعهدات خود در چارچوب برجام متعهد بوده اند 
و تعهدات سیاس��ی خود را به روشنی اعالم کرده و 
آنها را پیگیری کرده اند اما برای عملیاتی کردن این 
تعهدات انتظارات بیشتری داریم و معتقدیم بخش 
مهم��ی از این تعهدات باید پیش از اجرایی ش��دن 

تحریم های نفتی و بانکی عملیاتی شود. 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که »یعنی 
معتقدید 1+4 تا مهلت سررسید تحریم های نفتی 
ایران می توان��د راهکارهای مقابله با این تحریم ها 
را عملیاتی کند؟« گفت: بر اس��اس مش��اهداتمان 
از روندی که در جامع��ه بین الملل جریان دارد و 
مقاومتی که تمامی کش��ورها و نه فقط اروپایی ها 
بلکه شرکای نفتی ایران برابر بازگشت تحریم های 
آمریکا داش��تند، معتقدیم می توانیم تضمین های 

الزم برای حفظ برجام را به دست آوریم. 
ظریف تاکید کرد: اروپا در مسیر درستی برای 
حفظ برجام گام برداشته است اما عملیاتی کردن 
اقداماتش��ان برای حفظ برج��ام بیش از زمانی که 
خودش��ان هم فکر می کردند، زمان بر بوده است 

که باید این را هرچه سریع تر اصالح کنند.
وی اف��زود: قبل از اینک��ه تحریم ها به مرحله 
عملیاتی برس��د باید اطمین��ان حاصل کنیم هیچ 
تاثیری بر منافع ایران نمی گذارد. این مس��اله هم 

مهم اس��ت ک��ه اروپایی ها در ح��وزه تحریم های 
مربوط به فلزات گرانبها یا خودرو که اینک اجرایی 
ش��ده اس��ت، اقدامات الزم را انجام دهند تا ایران 

بتواند از مزایای برجام بهره مند شود. 
ظریف همچنین در پاس��خ به پرسش دیگری 
مبنی براینکه »رایزنی های سیاس��ی و اقتصادی با 
کش��ورهای طرف برجام مش��خصا تحت مدیریت 
نهاد وزارت خارجه صورت می گیرد یا مش��ترکا از 
سوی سایر نهادها پیگیری می شود؟« گفت: وزارت 
خارجه نمی تواند متصدی مذاکرات اقتصادی باشد 
چ��ون ما نه تخص��ص آن و نه اب��زارش را داریم و 
نه مصلحت است وارد مذاکرات جزیی شویم، زیرا 
ممکن اس��ت طرف مقابل وارد جزئیاتی ش��ود که 
شفاف س��ازی و پیگیری آن فقط از دستگاه های 
ذیربط بر آید اما کنار س��ایر دستگاه ها هستیم و 

کمک می کنیم. 
وزی��ر امور خارجه همچنین در پاس��خ به این 
پرسش که »دولتمردان آمریکا در کنار تالش هایی 
که برای متوقف کردن رون��د اجرای برجام دارند، 
پیام های مختلفی را برای مذاکره مس��تقیم و بی 
قید و ش��رط با ایران ارسال کرده اند. جریان های 
سیاس��ی داخل کش��ور خوانش ه��ای متفاوتی از 
چنین درخواس��تی دارند... برخی معتقدند مذاکره 
با آمریکا تابو نیس��ت و نبای��د راه گفت وگو با این 
کشور را بست. نگاه شما به عنوان کسی که تجربه 
زیادی از مذاکره دوجانب��ه با مقام های آمریکایی 
درباره برجام داش��ته، چیست؟« گفت: ما همیشه 
از ش��عار فراتر رفته ای��م و عمل کرده ایم. پیش از 
این، مذاکره با آمریکا را با اجازه مقامات عالی نظام 
شروع کردیم و بیش��ترین میزان مذاکره با آمریکا 
را داشتیم. مذاکراتی که در سال های 9۲ تا همین 
اواخ��ر و قبل از خروج آمری��کا از برجام بین ایران 
و آمریکا صورت گرفته بی س��ابقه بوده است. وزیر 
خارج��ه آمریکا رکورد حضور خارج از آمریکا را در 
مذاکراتی که با ایران داش��ت، شکس��ت. در تاریخ 
کوتاه آمریکا هیچ گاه وزیر خارجه ای از این کشور 
تا به ای��ن اندازه طوالنی مدت ب��رای یک مذاکره 

خارج از کشور نبوده است.
وی افزود: اعتماد نسبت به آمریکا به خصوص 
دولت جدید این کش��ور که موضوعیت نداش��ته و 
هیچک��س در دنیا به آنها اعتماد ندارد، ولی چقدر 
می توان مطمئن بود که وقتی ش��ما به نتیجه ای 
رسیدید این نتیجه اعمال می شود. اکنون توافقی 
داریم که همه دنیا معتقد است، توافق خوبی است، 

س��ازوکار نظارتی دارد چنانکه آژانس انرژی اتمی 
1۲ بار گ��زارش داده و این توافق کامال از س��وی 

ایران اجرا شده است. 
ظری��ف ادام��ه داد: خب چه مش��کلی وجود 
داشت که آمریکایی ها از این توافق کنار کشیدند؟ 
اگر صرفا قرار باش��د که تمایالت لحظه ای افراد و 
یا فش��ارهای گروه های فشار، خط مشی سیاسی 
کش��وری را تعیین کند دیگر چه نیازی به مذاکره 
است. انجام مذاکره نیازمند ملزوماتی است که باید 
به آن توجه جدی ش��ود و جمهوری اسالمی هیچ 
وقت کشوری نبوده است که مذاکره را رد کند اما 

مذاکره باید شرایط خودش را داشته باشد. 
وی همچنی��ن در پاس��خ به پرس��ش دیگری 
مبنی براینکه »مذاکره مس��تقیم با ایران از سوی 
ترامپ بدون ش��رط و از سوی وزیر خارجه اش به 
چند ش��رط ناممکن مقید می ش��ود... این تناقض 
ها نشان دهنده چیست؟« گفت: در هیات حاکمه 
آمری��کا پیرامون این موض��وع وحدت نظر و توافق 
وج��ود ندارد، یعنی ترامپ اعالم می کند مذاکرات 
بدون قید و شرط و بعد با فاصله دو ساعت از اعالم 
او، وزیر خارجه آمریکا س��ه ش��رط تحقق نشدنی 

برای مذاکره اعالم می کند. 

 درخواست برای مذاکره
شاید یک نمایش تبلیغاتی محسوب شود

ظریف اظهار داش��ت: در غیاب این ش��رایط، 
درخواس��ت ب��رای مذاک��ره ش��اید ی��ک نمایش 
تبلیغاتی محسوب ش��ود و حتما نخبگان سیاسی 
کش��ور، روش��نفکران جامعه و مردم ای��ران توقع 
ندارند که براب��ر هر نمایش تبلیغاتی عکس العمل 
نش��ان دهیم، باید همه حرکت ها را با هم بررسی 
کنیم و به تناس��ب واقعی��ات و منافع ملی عکس 

العمل نشان دهیم.
وی همچنین در پاس��خ به این پرسش مبنی 
براینکه » آیا هش��داری که رئیس جمهوری درباره 
اقدام احتمالی ایران مبن��ی بر قطع صادرات نفت 
س��ایر کش��ورها از تنگه هرمز در صورت عملیاتی 
ش��دن تحریم های نفتی آمری��کا مطرح کردند در 
چارچوب مواجهه با این جنگ روانی بود؟« گفت: 
آنچ��ه اعالم کردیم این ب��ود که عالقمند به حفظ 
امنیت و ثبات در منطقه هس��تیم و تعهد و عالقه 
مان به این موض��وع را پیش از این در پذیرش در 
بند هش��تم قطعنامه 598 در مورد امنیت منطقه 
ای ک��ه بر اس��اس پیش��نهاد ایران ب��ود، مقابله با 
داع��ش و افراط گرایی در منطقه، طرح پیش��نهاد 
مجمع گفت وگوهای منطقه ای در خلیج فارس و 
ایجاد منطقه قوی تر نشان دادیم، یعنی ثابت کرده 
ایم که در کنار تامین امنیت منطقه به امنیت تک 

تک اجزای این منطقه هم پایبند هستیم. 
اگ��ر  اف��زود:  دیپلماس��ی  دس��تگاه  رئی��س 
آمریکایی ها بخواهن��د این خیال خام و غیرممکن 
را در ذهنش��ان بپرورانند حتم��ا باید عواقب آن را 
ه��م بدانند چرا که نمی توانند فکر کنند که ایران 
نف��ت صادر نکند و دیگران صادر کنند. البته وقوع 
چنین موقعیتی، بسیار بعید و تقریبا ناممکن است 
و یقین داریم هم همسایگان و هم تولیدکنندگان 
نف��ت و هم کس��انی که امنیت اقتصادی ش��ان به 
امنیت نفت بس��تگی دارد، مانع از این خواهند شد 

که آن شرایط حاد رخ دهد.
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