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کتاب دخالت آمریکا در کودتاي  ۲۸مرداد منتشر شد؛

ﮐﻮﺗﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻰ

برگزاری دومین دور گفتوگوهای
سیاسی ایران و سوئیس

پاسخ به سؤال ۶۴ساله

دعوت سران عرب از نتانیاهو برای
پیوستن به ائتالف ضد ایرانی

 مرکز دیپلماسی رســانهای وزارت امور خارجه:
دومیــن دور از گفتوگوهــای سیاســی ایــران و
ســوئیس در برن برگزار شــد و طرفین بر توسعه و
تعمیق هرچهبیشــتر روابــط تأکید کردنــد .مجید
تختروانچی ،معــاون اروپا و آمریکای وزارت امور
خارجه کشــورمان و پاسکال بریســویل ،قائممقام
وزیر خارجه ســوئیس ،دومین دور از گفتوگوهای
سیاسی بین دو کشــور را در برن ،پایتخت سوئیس،
برگزار کردنــد .در این دور از گفتوگوها دو طرف با
اســتقبال از پیشــرفتهای حاصلشده در یک سال
گذشــته در زمینههای مختلف اقتصادی ،سیاسی،
علمی ،آموزشی و نیز محیطزیست ،بر فراهمآوردن
فضای مناســب برای توسعه و تعمیق هرچهبیشتر
روابط و اســتفاده از فرصتهای جدید در این راستا
تأکیــد کردند .همکاری همهجانبه بــرای مقابله با
بیثباتــی و مبارزه با تروریســم بهعنوان یک تهدید
جهانــی از جمله موارد بحث در ایــن گفتوگوها
بود کــه دو طرف ابعاد مختلــف آن را مورد بحث
و بررســی قرار دادند .قائممقام وزیــر امور خارجه
ســوئیس در این دیدار با اشــاره به مراتب تسلیت
رئیسجمهــوری و وزیــر خارجه ســوئیس درباره
حادثه اخیــر تروریســتی در تهــران ،ضمن عرض
تســلیت مجدد ،با خانواده قربانیان ابراز همدردی
کرد .بریسویل ضمن ارزشمندخواندن برجام )برنامه
جامع اقدام مشــترک( بهعنوان دســتاورد جامعه
بینالمللی ،بر اهمیت اجرای کامل آن تأکید کرد.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

تعامل سازنده
ضرورت امروز منطقه
امــا خوشبینترینهای آن زمــان ،لحظهاي هم این
تفکر به ذهنشان خطور نميکرد که همین کشورها
پس از چندین قرن متمادي و دورههاي متناوب تنش
و درگیري در کمتر از چند دهه به اتحادیهاي برســند
که هنــوز هم موفقتریــن الگوي اتحــاد ،همکاري
و همگرایي در جهان اســت .اگر ميشــد تاریخ را از
حافظه بشــري حذف کــرد ،امروز کمتر شــماري از
آدمیان باور ميکرد که معمــاران این الگوي موفق،
همان دشــمنان مصمم دیــروز هســتند .عامل این
موفقیت عبور از گذشــتهها و فهم آینده بود .عبور از
مسائل اختالفزا و تمرکز بر منافع متقابل و مشترک
و البته تلخي جنگها و تنشهاي بيحاصل ،درسي
است که اروپاي دیروز براي خاورمیانه امروز دارد.
کشــورهاي خاورمیانــه به نظر ميآیــد هنوز در
گذشــته و در تخیالت شــیرین دیرین خود ماندهاند و
آن چیزي که بــه کنش آنها شــکل ميدهد ،ادراک
غلط آنها از همســایگان خود بهعنوان منبع تهدید و
دشمني است .این موضوع سبب شده بهجاي تعامل
بــا هم و حل مســائل فيمابین و عبور از گذشــتهها
بهواســطه درک مشــترکي که از این تعامل حاصل
ميشــود ،نگاه خویش را به قدرتهاي فرامنطقهاي
بدوزند و ثبات و امنیت خود را در آن ســوي مرزهاي
ملي خود جســتوجو کنند .جمهوري اسالمي ایران
بهعنوان الگویي موفق از مردمساالري در منطقه ،بر
پایه قدرت مردممحور خود ،ثبات و امنیت را فقط بر
پایه پتانسیلها و توانمنديهاي داخلي خود ميبیند
و معتقد اســت تنها راه ثبات و امنیت پایدار منطقه
رويآوردن همه کشــورها به دموکراسي و اعتقاد به
کارآمدي پیادهســازي گزارههــاي دموکراتیکي مانند
رجــوع به رأي و افــکار عمومي مــردم ،گفتوگو و
تعامل ســازنده با جهان پیرامون و باور به همکاري،
تنشزدایي و صلح است .جمهوري اسالمي ایران با
درک اهمیت »تعامل و همکاري« بهعنوان ضرورت
امروز منطقه ،رسیدن به چنین وضعیتي را در درجه
اول در گــرو احترام متقابل بــه حاکمیتهاي فعلي
منطقــه و تعامل با آنــان و در درجــه دوم اصالح
تدریجي امور از ســوی این حاکمیتها براي رسیدن
به دموکراســي و صلــح پایدار بهعنــوان ابزارهایي
کارآمــد براي عزیمت به دیدگاهها و منافع مشــترک
با هدف حــل چالشهاي پرشــمار و وخیم منطقه
میدانــد .چالشهاي که در صورت وجــود اراده و
اجماع نیز حلوفصل آنها به دالیل بسیار و پیشرفت
بیماري سخت و دشوار مينماید ،منطقه و مردم آن
و حکمرانان و فرهیختگان این سوي عالم باید بدانند
یا باید در مســیري درســت و با اراده راسخ به سویي
پیدا و روشــن تمایل پیدا کنند یا بر گسترهاي فراختر
از هــر آنچه وجود دارد ،چالش ،تباهي ،مرگ ،نفرت،
جنــگ ،فقر ،دهشــت و افراطگرایــي را بیشازبیش
تجربه کنند.

ایران و روسیه در یک قاب تحریم
محتمل اســت کــه مجلس نماینــدگان در چند
هفته آینده و تا قبل از تعطیالت تابســتانی در اوایل
آگوســت این کار را انجام دهد .در آن مقطع ترامپ
باید دربــاره مصوبه کنگره تصمیــم بگیرد .اگر بنای
ترامپ بر مخالفت بــا بخش مربوط به تحریم علیه
روسیه باشــد ،قرارگرفتن این دو مجموعه تحریمها
در یک بســته واحد میتواند او را با مشــکل مواجه
کند؛ چون ناچار از پذیرش هر دو یا رد هر دو خواهد
بود؛ بااینحال روشــن اســت که با توجه به رأی ۹۸
سناتور به طرح ،وتوی احتمالی طرح از سوی ترامپ
میتواند بهراحتی با دوسوم آرا در کنگره ابطال شود.

جواد ظریف خطاب به مقامات آمریکایي :از تاریخ درس بگیرید
شرق :روزهاي گذشته ،روزهاي رویارویي ایران و آمریکا
بــود؛ یکي با برنامهاي در آینده ،دیگــري با اطالعاتي از
گذشته .رکس تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا که کمکم در
حال بیرونآمدن از الک نفتياش اســت ،در اظهاراتي از
برنامه آمریکا براي تغییر رژیم در ایران سخن گفته است.
در همین زمان ،کتاب اسناد دخالت آمریکا در کودتاي ۲۸
مرداد سال  ۳۲و سقوط حکومت مردمي دکتر مصدق،
از ســوی وزارت خارجه آمریکا منتشــر شد؛ نشانهاي از
تجربه دخالت آمریکا در ازبینبردن تجربه یک نســل در
دموکراسي که اگر نبود ،شاید بسیاري از اتفاقات در تاریخ
معاصر ایران ،به شکلي دیگر رقم ميخورد .همین نقش
آمریکایيها بود که موجب شد سالها بعد از این حادثه،
مادلین آلبرایت از نقش آمریکا در کودتا عذرخواهي کند؛
اما گویي تیلرســون از آنچه در وزارتخانه متبوعش رخ
ميدهد ،بياطالع اســت و در همان روز از تالش براي
تغییر رژیم در ایران سخن ميگوید.
آمریکادنبالانتقالقدرتدرایران
رکس تیلرســون ،وزیــر خارجه آمریــکا ،در کمیته
روابــط خارجي مجلــس نمایندگان گفته» :سیاســت
ما در قبــال ایران در حال تکمیل اســت .هنوز آن را به
رئیسجمهــوري تقدیــم نکردهایم« .تیلرســون گفته:
از عناصــر داخلــي در ایران که بتوانند بــه ما در انتقال
صلحآمیز و کامل قدرت کمک کنند ،پشتیباني خواهیم
کــرد .او اضافــه کرده کــه در حال بررســي پیامدهاي
بینالمللي قراردادن ســپاه پاسداران انقالب اسالمي در
فهرست گروههاي تروریستي هستیم .به گزارش »ایرنا«،
تیلرســون اضافه کرده» :قطعا ما متوجه ادامه حضور
تنشزاي ایران در منطقه هســتیم« .او افزود» :سیاست
ما در قبال ایران ،این اســت که هژموني و استیالي ایران
را عقب برانیم و توانایي آنها را در تولید تسلیحات اتمي
مهار کنیم .واقعیت این اســت که توافق برجام بد بوده.
ســطح الزم براي پایبندي ایران ،خیلي پایین است .پس
نباید عجیب باشــد که دارند به آن عمل ميکنند؛ چون
عملکردن به آن ،اصال برایشان دشوار نیست« .او اضافه
کــرد» :درباره روح و نص این توافــق ميتوان در هر دو
طرف تفسیرها و برداشتهاي مختلفي کرد و مهم است
به یاد داشته باشیم که برجام ،یک توافق چندجانبه بوده
است .شرکاي ما که به نظرم طرف ما بودهاند ،نیز تفسیر
خودشان را خواهند داشت«.
افتضاحکودتاي۳۲
ایــن صحبتها بهســرعت با واکنــش وزیر خارجه
ایران مواجه شــد .محمدجواد ظریــف در چهار توییت
جداگانه به این اظهارات پاسخ داد» :مقامات آمریکایي،
قبل از بازگشت به سیاست غیرقانوني و توهمآلود تغییر
رژیم ،تاریخ را مطالعــه و از آن درس بگیرند /.افتضاح
کودتاي  ۱۳۳۲و تجربه انقالب  ،۵۷ثابت کرد مردم ایران
در برابر تالشهاي خارجي براي تعیین سرنوشتشــان
مقاومت ميکنند / .پس از چند دهه پیگیري سیاســت
شکستخورده تغییر رژیم و تحریم ،دولت آمریکا مجبور
به عذرخواهي براي سال  ۳۲شد و پذیرفت مذاکره تنها

راهحل است /.براي آمریکایيها بهتر است به جاي اینکه
به تغییر رژیم در ایــران که  ۷۵درصد مردم به صندوق
رأي اعتماد دارند ،فکر کنند ،به فکر حفظ رژیم خودشان
در آمریکا باشند«.
ســخنگوي وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش
به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت :ســردرگمي،
تأثیرپذیــري از القائــات نابجــا و واقعیتگریــزي از
مشــخصههاي بارز سیاســت خارجي دولت جدید در
آمریکاســت که نمونه اخیر آن در اظهــارات این مقام
آمریکایي هویداســت .بهرام قاسمي افزود :این سخنان،
مداخلهجویانــه و نقــض صریــح قواعد آمــره حقوق
بینالملل و غیرقابل قبول بوده و بهشدت محکوم است.
یادآوريبهآمریکا
قاسمي نیز به دخالت آمریکا در ماجراي کودتاي ۲۸
مرداد اشــاره کرد و افزود :مقامات جدید آمریکا ظاهرا
فراموش کردهاند که اسالفشان بهتازگي مجبور شدند از
اقدامات آمریکا در سرنگوني دولت ملي و مردمي ایران
و حمایت از نظام اســتبداد و دیکتاتــوري در عین بیان
شعارهاي سیاسي براي رواج ارزشهاي دموکراتیک در
سالهاي پس از کودتاي  ۲۸مرداد ،از مردم بزرگ ایران
عذرخواهي کنند.
او افــزود :ایــن آزمــون تجربهشــده و بيفرجــام،
جهتگیري بيحاصلي اســت که نزدیک به چند دهه
اســت دولت آمریکا آن را دنبال کــرده و همواره نتایج
معکوس آن را در مشــارکت و حضور پرشــور ،فراگیر و
شکوهمند مردم بزرگ و شریف ایران در انتخابات متعدد
و با رأي مســتقیم و صندوق آرا در یک مردمســاالري و
دموکراسي دیده است.
 ۳۷۵قطعه سند
روز پنجشنبه کتاب اسناد مرتبط با کودتاي  ۲۸مرداد
از ســوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد؛ همان کتابي
که انتشارش در دوران وزارت جان کري بر این وزارتخانه،
مجــوز دریافت نکرده بود .این کتــاب دربرگیرنده ۳۷۵
قطعه ســند مرتبط بــا وقایع ســالهاي  ۱۹۵۱تا ۱۹۵۴
است؛ سالهایي که کودتاي  ۲۸مرداد و سرنگوني دولت
محمد مصدق در آن رخ داده اســت .انتشار این کتاب،
تصمیم کنگره در ســال  ۱۹۹۲بوده کــه وزارت خارجه
آمریکا را موظف کرد تاریخ دیپلماسي ایاالت متحده را به
طور »جامع ،دقیق و قابل اعتماد« چاپ کند .این تصمیم
به دنبال آن گرفته شد که وزارت امور خارجه آمریکا در
سال  ۱۹۸۹میالدي ،کتاب اسناد مربوط به روابط ایران و
دولت دوایت آیزنهاور را منتشر کرد که اسناد کودتا در آن
گنجانده نشد .آن اقدام بحثبرانگیز موجب اعتراضات
بسیاری شــد که کنگره ،دستگاه دیپلماسي این کشور را
موظف کرد تا تاریخ دیپلماسي آمریکا را چاپ کند.
مردادماه ســال  ۹۲ســازمان ســیا ،اســنادي را از
طبقهبندي »ســري« خارج کرد که نشان ميداد ایاالت
متحــده آمریکا ،رهبري عملیات کودتــاي  ۲۸مرداد را
برعهده داشت .آن اســناد بهعنوان مقدمهاي از اسناد
۲۰۰صفحهاي منتشر شد و نشان ميداد که آمریکا پس

آژاکس در اسناد آمریکایي
ترجمه ،شــهرام زرندار :وزارت امــور خارجه یك
جلد از اسناد خارجشــده از طبقهبندي محرمانه
دولت ایاالت متحده در مــورد کودتاي  ۱۹۵۳در
ایران را که همه مدتها در انتظارش بودند منتشر
کرد .بر اساس آنچه در تارنماي اداره اسناد امنیت
ملي وابسته به دانشــگاه جورج واشنگتن آمریکا
نوشته شده است ،این اسناد شامل سوابق مربوط
به تشــریح برنامهریزي و اجراي عملیات ســري
در ایران ميشــود .انتشار این اســناد اوج دههها
مناظرات داخلي و جنجالهــاي عمومي پس از
انتشــار یك مجموعه رســمي قبلي بود که همه
ســرنخهاي مربوط به دخالتهاي سرویسهاي
اطالعاتــي ایــاالت متحــده و بریتانیــا در مــورد
ســرنگوني دکتر محمد مصدق ،نخســتوزیر آن
زمــان ایران را حذف کرده بود .این جلد از اســناد
بخشي از سري اسناد تاریخي اداره روابط خارجي
وزارت امور خارجه ایاالت متحده است.
بــراي دههها نــه دولت ایاالت متحــده و نه
دولت بریتانیا نقش خود را در ســرنگوني مصدق
به رســمیت نميشــناختند ،هرچند یك گزارش
جزءبهجزء در سال  ۱۹۵۴در سانديایونینگپست
بــه چــاپ رســیده بــود و از آن زمــان تاکنــون
کهنهکارهاي ســیا و امآي ۶شــرکتکننده در این
کودتا خاطرات خود را که گزارشهایي جزءبهجزء
در مــورد فعالیتهایشــان بــه دســت ميدهد،
منتشر کردهاند .کتاب »ضد کودتا« نوشته کرمیت
روزولت بهعنوان یك گزارش خوب شناخته شده
و بیش از هر کتاب دیگــري بهخاطر گزارشهاي
انتخابي وقایع ،بسیار جنجالبرانگیز بوده است .در
سال  ۲۰۰۰نیویوركتایمز یك تاریخ ۲۰۰صفحهاي
در مورد این عملیات چاپ کرد .این کتاب براساس
اســناد داخلي طبقهبنديشــده و محرمانه ســیا
نوشته شده است .در مقدمه این جلد از انتشارات
وزارت خارجه که اســناد کودتاي  ۲۸مرداد را در
از تالشهــاي ناکام لندن براي ســرنگوني دولت ملي
مصدق ،به درخواست انگلیس وارد میدان ميشود و
رهبري عملیاتي کودتاي  ۲۸مرداد را برعهده ميگیرد.
بنا به این اســناد آمریکا قصد داشــته با شکلي قانوني
یا شــبهقانوني دولت مصدق را با یــک دولت طرفدار
غرب به نخســتوزیري زاهدي عوض کند .این اســناد

بر ميگیرد ،آمده اســت :این اســناد بر استفاده از
عملیات سري توسط دولتهاي ترومن و آیزنهاور
و سیاستهاي آنها درباره ایران تمرکز دارد که در
نهایت منجر به ســرنگوني دولت محمد مصدق
شــد .عالوهبرآن ،این اســناد دخالت سازمانهاي
جاسوســي و اطالعاتــي آمریکا در ایجــاد چنین
سیاستهایي را نشان ميدهد.
این مجموعه همچنین دربرگیرنده صدها سند
درباره مکاتبات میان ســفارت آمریــکا در تهران،
وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا است.
این اســناد در قالب  ۴محور کلي »تالشهاي
ایــاالت متحــده بــراي فهمیدن مصــدق فوریه
» ،«۱۹۵۱بحران سیاســي جــوالي  ۱۹۵۲ایران و
تبعاتش«» ،برنامهریزي و اجراي عملیات آژاکس
در اوت  «۱۹۵۳و »روزهــاي پــس از عملیــات
آژاکس از سپتامبر  ۱۹۵۳تا دسامبر  «۱۹۵۴منتشر
شده است.
در یکــي از اســناد منتشرشــده بــه تاریــخ
نوزدهم آگوســت  ،۱۹۵۳درخواســت کمک پنج
میلیــوندالري آمریکا به دولت زاهدي از ســوي
رابط ســازمان ســیا وجود دارد که نشان ميدهد
آمریکا عالوه بر نقش مستشــاري در انجام کودتا،
نقش مستقیمي نیز در پشتیباني مالي کودتاچیان
علیه دولت مصدق داشته است.
مالکــوم بایــرن ،رئیس آرشــیو امنیــت ملي،
در پــروژه روابــط ایــران و آمریکا درباره انتشــار
این اســناد پــس از یک دوره طوالنــي گفت :این
مجموعــه منبعي مهــم براي کســاني ميتواند
باشد که عالقهمند به روابط پرتنش بین دو کشور
ميباشــند .اما این واقعیت که خارجشدن آنها از
طبقهبندي اســناد محرمانه و انتشــار آنها بیش
از شش دهه طول کشــیده است ،باعث ناراحتي
اذهان آنها خواهد شد.
منبع :اداره اسناد امنیت ملي
که  ۳۷۵قطعه را شامل ميشود ،نشان ميدهد آمریکا
مستقیما در ســرنگوني دولت منتخب محمد مصدق
و حمایت از دولت زاهدي ایفاي نقش کرده اســت .بر
اساس این اسناد ،واشنگتن براي سرنگونکردن دولت
مصدق برنامهریزي داشته و کودتا را مستقیما مدیریت
کرده است.

واکنش ایران به مصوبه اخیر سنا

از اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك
استداللهای »برنی سندرز« و »رند پال« اثری نداشت و  ۹۸سناتور آمریکایی
روز پنجشــنبه به طرح تحریمهای جدید علیه ایران و روسیه رأي مثبت دادند
تــا به ظن خود بــا اقدامات بیثباتکننده ایران مقابله کرده باشــند .این طرح
کــه افراد و نهادی مرتبط با برنامه موشــکهای بالســتیک ایران و طرفهای
تجاری آن را تحریم میکند ،بعد از تصویب ســنا ،در مجلس نمایندگان به رأی
گذاشــته میشود و اگر رأی آورد با امضای دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
به قانون تبدیل خواهد شــد .گفتنی است با تصویب متمم موردنظر سناتور بن
کاردین ،ناسا از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران و روسیه معاف شده است.
برداشتن گام نخست برای قانونیکردن تحریمهای جدید علیه ایران با واکنش
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران ،علیاکبر والیتی ،مشاور بینالملل مقام
معظم رهبری و سخنگوی کمیســیون سیاست خارجی مواجه شد .به نوشته
»فارس« بر اســاس پیشنویس این تحریمها که پیشتر در ســایت کنگره قرار
گرفته بود ،در بخش پنج این طرح نماینــدگان کنگره از دولت میخواهند که
 ۹۰روز پس از تصویب قانون ،ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را مشمول
دســتور اجرائی  ۱۳۲۲۴کند .این دستور اجرائی در ســال  ۲۰۰۱از سوي جورج
بوش ،رئیسجمهور وقت آمریکا صادر شــده بود تا هر فرد ،سازمان و نهادی
که از سوي آمریکا تروریست شناخته میشود ،مشمول تحریمهای ثانویه بانکی
و غیربانکی شــود .سپاه پاســداران هماکنون نیز در فهرست  SDNقرار دارد و
هرکسی که با آن همکاری کند ،مشمول برخی تنبیهات موقتی آمریکا میشود.
مسئله اینجاســت که وقتی مصوبه سنا مراحل بعدی را طی کرده و به قانون
تبدیل شود ،دیگر تحریمها موقتی نخواهد بود .این را هم باید در نظر گرفت که
براساس قانون  ۲۰۱۳-IFCAهر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که به واسطه
ایران در فهرست تحریمی آمریکا  SDNقرار بگیرد ،مشمول تحریمهای ثانویه
بانکی میشود .در نتیجه هرکسی در دنیا که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
بــا این فرد و نهاد همکاری کند ،مورد تنبیه جــدی آمریکا قرار ميگیرد .اکنون
سنا تحریمهای  S.722را تصویب کرده و انتظار میرود که مجلس نمایندگان
و ترامــپ نیز آن را تأیید کنند ،از همین رو البی صهیونیســتی )آیپک( بســیار
خوشــحال است و در بیانیهای آورده اســت» :آیپک تصویب یک طرح قانونی
مورد حمایت هر دو حزب با اکثریت قاطع  ۲-۹۸را که خواستار اعمال تحریم
علیه برنامه موشــکی ایران ،اقدامات بیثباتکننــدهاش در خاورمیانه ،نقض
حقوق بشر و انتقال سالحهای متعارف است مورد ستایش قرار میدهد«.
نمیتوانند از تعهدات خود شانه خالی کنند
وزارت خارجه ایران که در ماههای اخیر اقدام متقابل را بهترین شیوه برای
پاسخ به تحریمهای جدید دانسته است ،پیش از این موضعگیری درباره طرح
»مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران« را منوط به قانونی و اجرائیشــدن آن
کرده بود .تصویب این طرح سنا اولین گام به سوی قانونیشدن این تحریمهاست
و بههمیندلیل وزارت خارجه جمهوری اسالمی به آن واکنش نشان داد .بهرام

قاسمی سخنگوی وزارت خارجه که تصویب این طرح کمیته خارجی سنا را با
توجه به عملکرد و سوابق ســنا قابل پیشبینی میداند ،این اقدام را در ادامه
خصومتهــای ذاتی آمریکا با ایران ارزیابی کرد و گفت» :دولت ایاالت متحده
آمریکا براســاس برجام که یک سند بینالمللی اســت ،تعهداتی دارد که باید
آنها را بهطور کامل و با حســننیت انجام دهــد .در این زمینه مقررات داخلی
کشــورها مالک عمل نیســت و دولتها نمیتوانند با توسل به چنین مقرراتی
از زیر بار تعهدات قانونی خود شــانه خالی کنند« .قاسمی افزود» :همانگونه
که جمهوری اسالمی ایران تاکنون دقیقا به تعهدات خود عمل کرده و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز بارها به آن اذعان کرده است ،همه طرفهای برجام
موظف و متعهدند به طور کامل به تعهدات خود عمل کنند .جمهوری اسالمی
ایران مفاد و متن این قانون و روند تصویب آن در مجلس نمایندگان و امضای
احتمالی از سوي رئیسجمهور آمریکا را با دقت زیر نظر و بررسی دارد و هیئت
نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناســب را برای تأمین منافع ملی
کشور با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد« .سخنگوی وزارت خارجه همچنین تأکید
کرد» :آنچــه درخصوص نیروهای نظامی و توانمندیهای موشــکی ایران در
این طرح مطرح شــده است کامال ناموجه و غیرقانونی است و اعالم میکنیم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران شجاعانه از امنیت و منافع کشور خود
دفاع خواهند کرد و چنین اقداماتی کوچکترین خللی در این راه ایجاد نخواهد
کرد .مجددا تأکید میکنیم برنامههای دفاعی موشکی جمهوری اسالمی ایران
کامال مشروع بوده و حتی با قطعنامه  ۲۲۳۱مغایرتی ندارد و هیچ اقدامی قادر
نخواهد بود جمهوری اســالمی ایران را از حق دفاعی مشروع خود منع کند«.
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه کشــورمان چند روز قبل این اقدام آمریکاییها
را »کوتهنظری« و »سیاســت غلط« دانســته بود .عباس عراقچی ،رئیس ستاد
پیگیری اجرای برجام نیز پیشتر اجرائیشــدن این طرح را در راســتای نقض
برجام ارزیابی کرده بود.
پاسخ ایران به تحریمهای جدید
واکنشهــا در ایران به بیانیه رســمی وزارت امور خارجــه محدود نبود.
علیاکبر والیتی مشــاور بینالمللی مقــام معظم رهبری نیــز این تحریمها
را برخــالف روح و جســم برجام توصیف کــرد .این عضو هیئــت نظارت بر
برجام گفت این هیئت »این مســئله را بررســی خواهد کرد و پاســخ مناسبی
به تحریمهای آمریکا خواهد داد« .او در گفتوگو با »صداوســیما« با اشــاره
به اینکه رابطه اقتصادی جدی بین ایران و آمریکا برقرار نیســت ،تحریمهای
جدید را چندان با اهمیت ندانســت و گفت» :این طرح تحریمها جز یک نوع
امتیازدادن به صهیونیستها و مرتجعین منطقهای نیست .آن کشوری موفق
اســت که در عمل بتواند به اهداف خودش برســد« .والیتی همچنین گفت:
»آمریکاییها در اهداف خودشــان در عراق و ســوریه شکست خوردند و این
پیوند بین نیروهای مردمی و دولتی عراق و ارتش و نیروهای متحد در سوریه

در مرز بین عراق و ســوریه در حقیقت یک پیروزی اســتراتژیک برای متحدان
ایران و حلقه مقاومت اســت که از تهران شــروع میشود و تا عراق ،سوریه و
لبنان در مقابل صهیونیســتها ،امتداد پیدا میکند« .والیتی از بررسی و پاسخ
مناســب به این تحریمها سخن گفته است؛ پاســخی که با توجه به عملکرد
ماههای گذشــته در ایران ،اقدام متقابل خواهد بود .ازهمینرو علی الریجانی،
رئیس مجلس شورای اسالمی ،پیش از تصویب طرح سنا )یکشنبه گذشته( از
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواسته بود »طرح مقابله با مصوبه
ســنای آمریکا« درباره بســته تحریمی تازه علیه جمهوری اسالمی را هرچه
ســریعتر ارائه کند» .سیدحسین نقویحســینی« ،سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس نیز از آمادهبودن پیشنویس یک طرح مادر
برای مقابلهبهمثل خبر داده و گفته که بعد از تعطیالت مجلس با دو فوریت
در صحن علنی بررســی خواهد شد .به گفته او ،این طرح با مواد ۲۸ ،۲۷ ،۲٦
و  ۲۹برجام تعارض دارد و با ابالغیه هشــت مادهای مقام معظم رهبری که
در آن تصریح شده »به شــرطی برجام را اجرا میکنیم که هیچ نوع تحریمی
به هیچ بهانهای علیه جمهوری اسالمی ایران صورت نگیرد« ،مغایرت دارد.
پیگیری در جلسه کمیسیون مشترک
مقامات ایرانی تحریمهای جدید آمریــکا را ناقض روح برجام میدانند و
اظهارات باب کورکر ،نماینده ارشد حزب جمهوریخواه در سنای آمریکا ،نشان
میدهد طــرف آمریکایی نیز همین اعتقاد را دارد .کورکــر با اعتقاد به اینکه
برجام اساســا الزامآور نیست ،گفته است» :ترامپ نیاز ندارد برای خارجشدن
از برجام دســت به اقدامی اجرائی بزند ،تنها کاری که الزم اســت انجام دهد
این اســت که آن را نادیده بگیرد و تحریمها را اعمال کند« .حتی برنی سندرز،
یکی از دو سناتور مخالف وضع تحریمهای جدید نیز باور دارد که این تحریمها
برجــام را به خطر میاندازد .این ســناتور دموکرات و نامزد پیشــین انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا در واکنش به تصویب طرح جامع تحریمهای ایران و
روسیه در مجلس سنای آمریکا ،در صفحه توییتر خود نوشت» :من باور دارم
که تحریمهای جدید علیه ایران ممکن اســت توافق مهم هستهای با تهران
را در معرض خطر قرار دهد« .گفتنی اســت اتفاق نظر نمایندگان مجلس در
ایران و آمریکا درباره نقض برجام بهواســطه این تحریمها در حالی است که
تشــخیص این موضوع برعهده امضاکنندگان این توافق یعنی دستگاه اجرائی
در ایران و کشورهای  ۵+۱است ،بهاضافه اینکه در توافق هستهای سازوکاری
برای اینگونه اختالفها در نظر گرفته شــده و کمیســیون مشترک برجام هر
ســه ماه یکبار بههمینمنظور جلسه تشکیل میدهد .آنطورکه محمدجواد
ظریف ،وزیر خارجه کشــورمان ،چند روز قبل گفت ،ایران برای حلوفصل این
مسئله عالوه بر رایزنی با اروپاییها در جلسه پیشین کمیسیون مشترک به وضع
تحریمهای جدید اعتراض کرده اســت و در جلســه بعدی نیز این مســئله را
پیگیری خواهد کرد.

 ایســنا :اســحاق هرتزوگ رئیس مخالفان در
کنســت رژیم صهیونیستی از نامه برخی از سران
عرب بــه بنیامیــن نتانیاهو و دعــوت از او برای
پیوستن به ائتالف ضد ایرانی در منطقه خبر داد.
هرتزوگ گفت» :دعوتنامههایی از رهبران عرب
در منطقه برای من و نتانیاهو ارســال شده است.
پیام آنان این اســت که در سالگرد شصتوهفتم
اســتقالل اسرائیل و در ســایه تحوالت راهبردی
در منطقه ،به ویژه تهدیدات ایران و داعش شــما
میتوانیــد همپیمان ما باشــید«.او در اظهارات
خود از آنچه بازی بزرگ و پشــتپرده منطقهای
یاد کرد ،ســخن گفــت و اذعان کرد کــه به نظر
میرســد این بازی نتایج بســیار خوبی به همراه
داشــته باشــد .هرتــزوگ از امــکان مصالحه با
حماس با هدف بازگشــت محمود عباس به نوار
غزه خبر داد و فاش کرد ،ســران عرب در نامه به
نتانیاهو ،از او خواســتند به ائتالف ضد ایرانی در
منطقه بپیوندد.

رایزنی ایران ،روسیه و ترکیه درباره
نشست آتی سوریه
 ایســنا :ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت امور
خارجه روســیه روز پنجشــنبه اعالم کرد :روسیه،
ایران و ترکیــه به گفتوگو درخصــوص تاریخی
برای دور جدید مذاکرات درباره سوریه در آستانه،
ادامه میدهند .او گفت :کشورهای تضمینکننده
روند آســتانه شــامل روســیه ،ایــران و ترکیه در
حال تدوین جدول زمانی جدیــدی برای برگزاری
دور دیگری از نشســت بینالمللی درباره ســوریه
در آســتانه هســتند .رایزنیهای فعاالنهای برای
توافق درباره بســتهای از اســناد مربوط به اجرای
تفاهمنامه چهارم ماه می ادامه دارد .ســخنگوی
وزارت امور خارجه روســیه اعــالم کرد :تحوالت
جدید نظامی -سیاســی در سوریه شرایط مناسب
برای شکست نهایی گروههای تروریستی داعش و
جبهه النصره را فراهم کرده است.

چالش آمریکا و ایران تئوریک و
ریشهدار است
 ایرنــا :حمیــد ابوطالبــی معــاون سیاســی
دفتــر رئیسجمهــوری ،چالش آمریــکا و ایران
در خاورمیانــه را چالشــی تئوریــک و ریشــهدار
خوانــد کــه در آن آمریــکا حامی ثبــات و ایران
حامی دموکراســی اســت .او در صفحــه توییتر
خود نوشــت :چالش ثبات و دموکراســی .در این
چالش ،آمریکا حامی ثبات اســت و ایران حامی
دموکراســی .آمریکا که تاکنون بهای ایجاد ثبات
را از اعراب ثروتمند میســتاند ،اینک در برقراری
ثبات ،شکست خورده و نمیتواند پاسخگوی نیاز
اعراب در حفظ رژیمهایشــان باشــد .ابوطالبی
افزود :نشســت ریاض شــیفتی پارادایمی بود ،از
ثباتزایی به دموکراسیســتیزی و اکنون ســخن
آمریکا این اســت که اگر نمیتوانــی ثبات ایجاد
کنی ،با مردم و دموکراســی نبرد کــن .اما آمریکا
غافل اســت که در خاورمیانه فقط دموکراســی،
ضامن ثبات اســت و ایران تنها کشور مردمساالر
آن و بازگشت به سیاســت دهههای پیش ،یعنی
بازآفرینی بهار عربی .او ادامه داد :چالش ایران و
آمریکا در منطقه بر سر مردمساالری است و ایران
نمیپذیرد دموکراسی ،فدای ثبات قبیلهای شود؛
شما ثبات مســلح میخواهید و ایران دموکراسی
باثبات .ابوطالبی گفــت :در تاریخ ایران نیز انتقام
شــما از مردمســاالری پرســابقه بــوده و هرچه
حکومت ایران مردمیتر باشــد ،کینههای شــما
بیشتر میشود؛ اما اکنون مردم ما همه جا حضور
دارند .در همیــن انتخابات اخیر ایــران و آمریکا
کدام بیشــتر بحرانزا بود؟ شما جهان و صلح را
ناامید و مأیوس کردید و ما امیدوار ،مردمساالری
در ایران جاودانه خواهد ماند.

اردوغان ،تهران را به »توسعهطلبی
فارسی« متهم کرد
 فارس :رجــب طیب اردوغــان رئیسجمهور
ترکیه در یک گفتوگــوی تلویزیونی ،علیرغم به
رسمیتشــناختن نقش ایــران و همکاریهایش
در حل بحرانهای ســوریه و عــراق ،تهران را به
توسعهطلبی در خاورمیانه متهم و آن را محکوم
کــرد .او در مصاحبه با شــبکه آرتیپــی پرتغال،
گفت» :آیا سوریه صحنه بازی برای توسعهطلبی
فرقهای ایران اســت؟ بله هســت .آیــا عراق نیز
چنین صحنهای اســت )برای ایران(؟ بله هست.
من این مســئله را توسعهطلبی فارسی میدانم تا
توسعهطلبی فرقهای .باید بهطور خاص بگویم که
من توســعهطلبی فارسی را محکوم میکنم«.وی
با اشــاره به همــکاری ایران ،ترکیه و روســیه در
موضوع سوریه تحت مذاکرات »آستانه« تاکید کرد
مشکالت در عراق نیز بدون ایران حلنشدنی است
و کنارگذاشتن ایران از اقدامات برای پایاندادن به
جنگ ســوریه به نفع هیچکسی نیست زیرا دولت
ســوریه با ایــران کار میکند .به نوشــته روزنامه
»حریت« رئیسجمهــور ترکیه در این گفتوگوی
تلویزیونــی بار دیگر از ایاالت متحده و عربســتان
سعودی خواست به فرایند مذاکرات صلح سوریه
در آستانه بپیوندند.

