
18 آوريل، 18 ماه مه و فردا روزي)دوشنبه( 
ك��ه برگه هاي تقويم هجدهمي��ن روز از ماه 
جوالي را نش��ان خواهند داد. بزنگاه ه��اي زماني اي كه در 
تمامي آنها دولت دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده 
با توافق هس��ته اي ميان ايران و 1+5 مصوب جوالي سال 
2015 اصطكاك پيدا مي كند. باراك اوباما، رييس جمهور 
پيش��ين اياالت متحده ك��ه برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام( را به ميراث دولتش در حوزه سياست خارجي بدل 
كرده است در واپسين روزهاي حضور در كاخ سفيد الزامات 
دولت امريكا نس��بت به اجراي برجام را به روزرساني كرد تا 
توافق هسته اي در چند ماه نخست آغاز به كار دولت جديد 
روي ريل ايمني حرك��ت كند. با اين همه ضرب االجل هاي 
برجامي از نيمه هاي ماه آوريل آغاز شدند. 18 آوريل پايان 
دوره 90 روزه اي بود كه براس��اس قرارداد ميان كاخ سفيد 
و كنگره، وزيرامورخارجه باي��د در نامه اي به رييس كنگره 
پايبندي اي��ران به تعهدات خ��ود در برج��ام را تاييد كند 
و مس��ير را براي ادام��ه متوقف ماندن اج��راي تحريم هاي 
هسته اي ايران هموارش��ده اعالم كند. ركس تيلرسون در 

18 آوريل س��ال 2017 اين گام را برداشت و در نامه اي به 
كنگره، پايبندي ايران به توافق هسته اي را اعالم كرد. البته 
در همان تاري��خ وي اعالم كرد كه دونالد ترامپ، كميته اي 
را براي بررسي سياست هاي كالن واشنگتن در قبال تهران 
منصوب كرده است و اين كميته بايد در بازه زماني 90 روزه 
اعالم كند كه آيا برداشته شدن تحريم هاي هسته اي ايران 
همچنان به نفع اياالت متحده اس��ت يا خير. در س��ايه اين 
بررسي، نگاه امريكا به برجام و تداوم اجراي آن نيز بايد مورد 
بحث و بررس��ي قرار مي گرفت. يك ماه پ��س از اين تاريخ 
نوبت به صدور دس��تور توقف اجراي تحريم هاي هسته اي 
ايران رس��يد كه بايد هر 4 م��اه يك بار با دس��تور اجرايي 
رييس جمهور صورت بگيرد. در نتيجه در تاريخ 18 ماه مه 
نيز ترامپ برخالف همه پيش بيني هاي انجام گرفته دستور 
داد كه اجراي تحريم هاي هس��ته اي ايران متوقف شود. در 
نتيجه اين دو اقدام، توافق هسته اي تاكنون در دولت ترامپ 
پابرجا مانده و فردا با سومين موعد خود كه 18 جوالي است 
روبه رو خواهد ش��د. روزي كه مجددا ركس تيلرسون بايد 
در يك نامه به كنگره، تعهد اي��ران به برجام را اعالم كند و 
هم تاريخي براي تمديد توقف اجراي تحريم هاي هسته اي 
ايران اس��ت كه البته اين بار موعد توقف اجراي شش ماهه 

تحريم ها خواهد بود. تا پيش از اين گمان عمومي بر اين بود 
كه به استناد سخنان ركس تيلرسون در ماه آوريل، نتيجه 
بازبيني سياس��ت هاي امريكا در قبال ايران هم در اين روز 
اعالم خواهد ش��د كه بنا به گفته منابع آگاه به نظر مي رسد 
كه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. هفته گذشته نيز سرگئي 
ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه در گفت وگو با روزنامه 
اعتماد تاكيد كرد كه قرار نيس��ت دول��ت ترامپ در آينده 
نزديك، نتيجه بازبيني سياس��ت هاي خ��ود در قبال ايران 
را اعالم كند. در چنين ش��رايطي به نظر مي رس��د كه روز 
دوشنبه )فردا( در واشنگتن دو اقدام موازي در مورد توافق 
هسته اي صورت بگيرد: ركس تيلرسون در نامه اي به كنگره 
پايبندي ايران را اعالم كند و در نتيجه آن رييس جمهور نيز 
در يك دس��تور اجرايي ويورهاي شش ماهه )توقف اجراي 
تحريم هاي هس��ته اي ايران( را تمديد كن��د. در حالي كه 
توافق هس��ته اي ايران با 1+5 چهار روز پيش وارد سومين 
سال خود شد، رسانه هاي متعدد امريكايي پيش بيني كرده 
يا به نقل از منابع آگاه اعالم كرده اند كه تيلرسون و ترامپ در 
اين بزنگاه زماني نيز هماهنگ پيش خواهند رفت و در يك 
نامه و دس��تور اجرايي، راي به تداوم اجراي برجام خواهند 
داد. اين سومين حركت عملي تيم جديد سياسي در امريكا 

براي باقي مان��دن در توافق را مي توان نش��انه اي از اجماع 
در دولت ترامپ براي پايبندماندن به بدنه برجام دانس��ت 
كه بخش اعظمي از آن در نتيجه فش��ارهاي بين المللي به 
خصوص هش��دارهاي روس��يه و اروپا به واشنگتن در مورد 
نقض توافق هسته اي است. اما نقطه خطرناك باقي ماندن 
پرون��ده ايران در فضاي خاكس��تري اس��ت. دولت ترامپ 
هرچند تحريم هاي جديد غيرهس��ته اي علي��ه ايران را به 
گونه اي ماهرانه تنظيم مي كند كه ايراد نقض متن برجام از 
آن گرفته نشود و هرچند با تمديد توقف اجراي تحريم هاي 
هس��ته اي به جهان مي گويد كه ما ب��ه توافقي چندجانبه 
و بين المللي پايبند هس��تيم اما همزم��ان با تاكيد بر اينكه 
بازبيني سياس��ت هاي امريكا در قبال ايران همچنان ادامه 
دارد، تهران را در فضاي خاكس��تري ن��گاه مي دارد. فضاي 
خاكس��تري اي كه مي تواند همچنان مانع از عادي ش��دن 
روابط ايران با بانك ها و كمپاني هاي بزرگ بين المللي شود. 
در اين ميان شركت هاي مش��هوري مانند توتال، ايرباس و 
بويينگ با ورود به بازار ايران تا حدودي فضاي منفي پيرامون 
تهران را شكسته اند اما سقف شيشه اي كه در نتيجه تاكيد 
ترامپ و همرزمانش در دولت جديد مبني بر تداوم بازنگري 
سياست هاي امريكا در قبال ايران وجود دارد مي تواند مانعي 
بر سر راه اجراي صحيح توافق هسته اي و منتفع شدن كامل 
ايران از دستاوردهاي برجام باشد. سياست ترامپ در مورد 
اي��ران دايره وس��يع و متنوعي از اظهارنظره��ا در چندماه 
اخير را دربرگرفته است. دولت امريكا در حالي كه هنوز در 
چارچوب برجام باقي مانده است و به كمپاني بويينگ براي 
تجارت با تهران چراغ س��بز نشان داده است اما چهره هايي 
مانند ركس تيلرس��ون در ايده تغيير نظام در ايران س��خن 
گفته اند. براي ترامپ و همقطارانش در كاخ سفيد، پنتاگون 
و وزارتخانه هاي دفاع و خارجه ايران دش��من ش��ماره يك 
است و واشنگتن بايد در جبهه هايي كه تعهدات بين المللي 
)مانند برجام( دست كاخ سفيد را در منگنه نگذاشته است، 
دش��مني خود با ايران را حفظ كند. بهترين سند براي اين 
سخنان نيز ادعاهاي  گري سيك، مشاور امنيت ملي امريكا 
در دوران رياست جمهوري جيمي كارتر است. گري سيك 
در تازه تري��ن گفت وگوي خود تاكي��د مي كند كه »دولت 
ترام��پ و چهره هاي حاضر در آن اساس��ا با اي��ن تفكر كه 
ايران يك دشمن است و روش خود را تغيير نداده روي كار 
آمدند و مايل به توافق با ايران نيستند.« درحالي كه دولت 
جورج بوش هم با ايران برخورد بسيار خصمانه اي داشت و 
به عنوان نمونه نام تهران را در محور ش��رارت قرار داده بود 
اما در مقاطعي مانند جنگ افغانس��تان ي��ا حمله به عراق، 
واشنگتن ترجيح داد از منافع مثبت گفت وگوهاي موردي و 
محدود با تهران برخوردار شود. اين مساله اي است كه دولت 
ترامپ هيچ گونه عالقه اي به تكرار آن ندارد و با سرعت تالش 
مي كند از كنار هرفرصتي براي همكاري با ايران حتي اگر در 

مبارزه با داعش باشد، عبور كند. 
گري سيك در بخش هايي از سخنان خود تاكيد مي كند كه 
چهره هاي متف��اوت در دولت ترامپ آمده اند تا از هر طريق 
ممكني با ايران مخالفت كنند و بسياري از آنها خواهان تغيير 
نظام در ايران هستند. با اين وجود  گري سيك اعتقاد دارد 
كه هنوز نمي توان به شكل قاطعانه گفت كه دولت جديد در 
امريكا سياست تغيير نظام در ايران را مبناي كاري خود قرار 
داده است چرا كه ديدگاه هاي متفاوتي از سوي چهره هاي 

متفاوت در دولت مطرح مي شود و اين رويكرد روي ميز نگاه 
داش��تن همه گزينه ها در برابر اي��ران در تمامي دولت هاي 
امريكا در پس از انقالب اس��المي ايران وجود داشته است. 
آنچه از نظر مش��اور جيمي كارتر عجيب است بيان علني و 

پرسروصداي اين گزينه ها در مالعام است. 
با وجود سر و صداهايي كه تيم ترامپ در مورد نتيجه بازبيني 
سياست هاي كالن امريكا در قبال برجام به راه انداخته اند و 
برخي از منابع همزمان اعالم نتيجه اين سياست بازبيني را 
اواخر سپتامبر يا اكتبر مي دانند اما به نظر مي رسد كه دولت 
ترامپ حداقل در مس��اله اجراي تعهدات فني خود در قبال 
برجام به اين قطعيت رسيده كه بايد به متن توافق هسته اي 
با تهران متعهد باقي بماند. در چنين فضايي س��خن گفتن 
از انتظار براي اعالم نتيجه بازبيني سياس��ت هاي امريكا در 
قبال ايران تنها به ضم كاخ سفيدنشين ها برفراز نگاه داشتن 

چماق است. 
 آسيا تايمز در بخش هايي از مقاله اي تحليلي كه به مناسبت 
دومين سالروز برجام نوشته شده است درباره رويكرد دولت 
ترامپ در قبال برجام مي نويسد: »سوال اصلي اين است كه 
آيا دولت ترامپ نوشته هاي روي ديوار را خوانده است؟ پاسخ 
واضح اس��ت: بله البته كه خوانده اند و به نظر مي رسد كه در 
حال عقالنيت نشان دادن در اين پرونده هستند. ترامپ در 
شرايطي مي توانست خروج از برجام را هم به عنوان چاشني 
سياست هاي مطلوبش براي انزواي ايران قرار دهد كه طرح 
وي براي تشكيل ناتوي عربي يا ائتالف سازي ميان اسراييل 
و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در بن بست 
قرار نگرفته بود. تنش به وجود آمده ميان قطر و عربس��تان 
سعودي عمال معادله هاي سياسي پيشين در منطقه را برهم 
زده است. يك ماه پيش زماني كه ترامپ به عربستان سعودي 
سفر كرد و وعده مبارزه مشترك با ايران را در پشت درهاي 
بس��ته داد هيچگاه فكر نمي كرد كه بحران ميان سعودي و 
همقطارانش با دوحه به چنين وضعيت غيرقابل پيش بيني 
برس��د. در حالي كه جايگاه منطقه اي عربستان سعودي با 
اما و اگرهاي بس��ياري روبه رو شده است، برخي چهره هاي 
منطقي ت��ر در دولت جديد امريكا مي دانن��د كه بحران در 
س��وريه و عراق يا يمن و بحرين عميق تر ش��ود، واشنگتن 
به ته��ران در منطقه نياز خواهد داش��ت. هرچند كه دولت 
امريكا در پرونده س��وريه روي روس ها براي تبديل ش��دن 
به واسطه ميان تهران و واشنگتن حساب بازكرده است اما 
در سه پرونده عراق، بحرين و يمن كاري از مسكو نيز براي 

واشنگتن برنخواهد آمد.«
دوشنبه در حالي به نقطه تالقي ديگري براي برجام و دولت 
ترامپ بدل ش��ده اس��ت كه محمد جواد ظريف، وزير امور 
خارجه ايران به منظور شركت در مجمع عاليرتبه سياسي 
س��ازمان ملل در نيويورك به س��ر مي برد. چهارسال پيش 
در نيوي��ورك بود كه جان كري، وزي��ر خارجه وقت امريكا 
به نخس��تين وزير خارجه اين كشور در 4 دهه گذشته بدل 
شد كه با همتاي ايراني خود ديدار كرد؛ ديداري كه به توافق 
هسته اي ميان ايران و 1+5 در سال 2015 منتهي شد. اين 
روزها نيز بس��ياري در نيويورك به ركس تيلرسون كه تازه 
از تور كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس برگشته توصيه 
مي كنند كه ديداري هسته اي با همتاي ايراني خود داشته 
باشد؛ ديداري كه شايد دستاورد آن را بتوان در تعهد امريكا 

به متن و روح توافق هسته اي يافت. 

ايران و امريكا

گزارش روز

ديپلماسي 10
به اجراي همراه با حسن نيت برجام ادامه دهيد

آنتوني گوترش، دبيركل س�ازمان ملل در بيانيه اي به مناس�بت دو ساله شدن توافق هسته اي ايران و 1+5 نوشت: من از ايران براي اجراي تعهدات مرتبط هسته اي اش همان گونه كه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد مي كند، 
تش�كر مي كنم و از تعهد دوباره طرف هاي برجام به اجراي موثر و كامل اين توافق اس�تقبال مي كنم. تعهد پايدار آنها براي موفقيت و اعتبار بلندمدت توافق هسته اي ضروري است. من از آنها مي خواهم تا به همكاري با يكديگر 

همراه با حسن نيت و عمل متقابل براي تضمين اينكه تمام طرف ها از توافق نفع مي برند، ادامه دهند. من از اجراي برجام مطابق با قطعنامه 2231 و ديگر تصميمات مربوطه شوراي امنيت پشتيباني مي كنم. 
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زماني كه 
كاخ سفيد در 

بيانيه اي هفته 
گذشته اعالم 

مي كند كه 
رييس جمهور 

ترامپ از 
فرصت حضور 
در هامبورگ 

در حاشيه 
نشست گروه 

20 براي 
متقاعد كردن 
ساير كشورها 
از عدم تجارت 

با ايران 
استفاده كرده 

است، اين نقض 
نه روح كه متن 

برجام است

تداوم تعهد فني 
واشنگتن

با وجود سر و صداهايي كه 
تيم ترامپ در مورد نتيجه 
بازبين�ي سياس�ت هاي 
كالن امري�كا در قب�ال 
برجام ب�ه راه انداخته اند 
و برخي از منابع همزمان 
اعالم نتيجه اين سياست 
بازبيني را اواخر سپتامبر 
ي�ا اكتبر مي دانن�د اما به 
نظر مي رس�د ك�ه دولت 
ترامپ حداقل در مساله 
اجراي تعهدات فني خود 
در قب�ال برج�ام ب�ه اين 
قطعيت رس�يده كه بايد 
به متن توافق هسته اي با 
تهران متعهد باقي بماند. 

هزينه كردن از 
خون سربازان 

امريكايي
  آژانس بين المللي انرژي 
اتمي 7 بار پايبندي ايران 

به برجام  را تاييد كرد
  اين امريكا است كه بايد 
در مس�ير اجراي برجام 

قرار بگيرد
  تس�ليحات هس�ته اي 
تهديد است نه سرمايه اي 

براي امنيت
  برخي در منطقه تا خون 
آخرين سرباز امريكايي 
دس�ت از گزين�ه نظامي 

برنمي دارند
  برخ�ي در منطق�ه ب�ه 
دنبال پيروزي با توس�ل 
به گزينه نظامي هس�تند 
اما به قيمت جان سربازان 

امريكايي

ديدار ظريف - 
تيلرسون؟

دوشنبه در حالي به نقطه 
تالقي زماني ديگري براي 
برجام و دولت ترامپ بدل 
شده است كه محمد جواد 
ظريف، وزير امور خارجه 
ايران به منظور شركت در 
مجمع عاليرتبه سياسي 
سازمان ملل در نيويورك 
به سر مي برد. چهارسال 
پيش در نيويورك بود كه 
جان ك�ري، وزير خارجه 
وقت امريكا به نخستين 
وزير خارجه اين كش�ور 
در 4 ده�ه گذش�ته بدل 
ش�د كه با همتاي ايراني 
خود ديدار كرد؛ ديداري 
كه ب�ه توافق هس�ته اي 
ميان ايران و 1+5 در سال 

2015 منتهي شد.

سارا معصومي

ترامپ توافق را در فضاي خاكستري نگه مي دارد

دوشنبه پرماجرا براي برجام 

اعتمادآنالي�ن| محمدج��واد ظريف، وزير 
خارجه كش��ورمان كه به منظور ش��ركت در 
مجمع عاليرتبه سياس��ي س��ازمان ملل در نيويورك به سر 
مي برد، زنجيره اي از گفت وگوها با رس��انه هاي امريكايي را 
در چند روز گذشته پيش برده است. شب گذشته گفت وگوي 
وي با فريد زكريا، مجري و تحليلگر مسائل سياست خارجي 
ش��بكه س��ي ان ان پخش ش��د. در اين گفت وگو وزير امور 
خارجه ايران به پرسش هاي بسياري در مورد برجام، اجراي 
آن توس��ط امريكا، نگاه ايران به مسائل منطقه اي و رويكرد 

خاورميانه اي ترامپ پاسخ داد. 

 آژانس تنها مرجع براي تاييد يا تكذيب پايبندي 
ايران به برجام است 

در ابت��داي اين گفت وگ��و، فريد زكريا به نامه اي از س��وي 
چهار س��ناتور امريكايي اش��اره كرد كه در آن ايران به عدم 
پايبندبودن به تعهدات خود در برجام متهم ش��ده بود. وي 
از محمدجواد ظريف درباره محتواي ادعاهاي مطرح ش��ده 
س��وال كرد كه وزيرخارجه ايران در پاسخ گفت: زماني كه 
مذاكرات هسته اي را به نتيجه رسانديم تصميم گرفتيم كه 
آژانس بين المللي انرژي اتم��ي تنها مرجع قابل قبول براي 
نظارت بر اجراي ابعاد فني برنامه جامع اقدام مشترك باشد. 
آژانس بين المللي انرژي اتمي از زمان اجراي برجام تاكنون 
7 بار تاكيد كرده اس��ت كه ايران كام��ال به تعهدات خود در 

برجام پايبند بوده است. 

 سياست ضدايراني ترامپ در هامبورگ نقض 
متن برجام است 

 ظريف در ادامه پاس��خ به اين س��وال افزود: متاس��فانه ما 
نمي توانيم ادعاي مشابهي در مورد وفاي به عهد امريكايي ها 
به برجام داش��ته باشيم. امريكا نتوانس��ته است به تعهدات 
خود در برجام عمل كند. به عنوان مثال زماني كه كاخ سفيد 
در بيانيه اي هفته گذش��ته اعالم مي كند كه رييس جمهور 
ترامپ از فرصت حضور در هامبورگ در حاش��يه نشس��ت 
گروه 20 براي متقاعد كردن س��اير كشورها از عدم تجارت 
با ايران استفاده كرده است، اين نقض نه روح كه متن برجام 
است. اين امريكا اس��ت كه بايد در مسير اجراي برجام قرار 
بگيرد. ايران به تعهدات خود در برجام عمل مي كند و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي هم بر اين مساله صحه گذاشته است. 

براساس برجام، ايران حق فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي را دارد

در ادامه فريد زكري��ا از محمد جواد ظريف در مورد گزارش 
سرويس هاي اطالعاتي آلمان سوال كرد كه در آن ادعا شده 
ب��ود ايران به دنبال گس��ترش دادن برنامه هس��ته اي خود 
در ابع��اد نظامي اس��ت. وزير خارجه ايران در پاس��خ گفت: 
باز هم مي گويم كه آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي، مرجع 
مس��وول براي چك كردن و نظارت بر اجراي برجام از سوي 
ايران اس��ت. بهتر اس��ت اينجا اين نكته را يادآوري كنم كه 
اي��ن توافق از ايران نمي خواهد كه از حق مس��لم خود براي 

ادامه فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي اجتناب كند. توافق 
هسته اي در اين خصوص كامال شفاف و مشخص است و حق 
ايران براي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي مانند غني سازي 
اورانيوم را به رسميت شناخته است. فكر مي كنم اين مساله 
در توافق هسته اي به اين معنا است كه كسي نمي تواند دانش 
هس��ته اي و حق فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را از ايران 
بگيرد لذا بهترين روش براي جامعه جهاني اين است كه بر 

فعاليت هاي هسته اي ايران نظارت داشته باشد. 

سندي براي اثبات ادعاها درباره ابعاد نظامي برنامه 
هسته اي ايران پيدا نشد

س��وال بعدي فريد زكريا به ادعاها در خصوص آينده برنامه 
هس��ته اي ايران پس از عمر 10 تا 15 ساله برخي تعهدات 
ايران در قالب برجام اختصاص داش��ت. وي از وزير خارجه 
ايران س��وال كرد كه پاسخ شما به كساني كه مي گويند اين 
10 س��ال تنها يك دوره تعليق موقت در ابعاد نظامي برنامه 
هسته اي ايران است، چيس��ت؟ رييس دستگاه ديپلماسي 
ايران در پاسخ گفت: ايران قبل از توافق و در جريان مذاكرات 
و در توافق تاكيد كرده است كه برنامه هسته اي ما هيچگاه 
ابعاد نظامي نداشته است. آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز 
در گزارش هاي خود تاكيد كرده است كه براي اثبات ادعاها 
درباره ابعاد احتماال نظامي برنامه هسته اي ايران )پي ام دي( 
سندي پيدا نكرده اس��ت لذا آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تصميم گرفت كه اين پرون��ده )پي ام دي( را ببندد. من فكر 
مي كنم كه عده اي عمدا به دنبال هراس افكني هستند. ايران 
تاريخ كامال روشن و مشخصي دارد. ايران قرباني تسليحات 
شيميايي بود، اما هرگز از تسليحات شيميايي استفاده نكرد. 
ايران توانش را داشت، اما تصميم گرفت كه هرگز به سمت 
ساخت تسليحات كش��تار جمعي نرود، چراكه ما معتقديم 
كه اين تسليحات نه فقط مخالف ايدئولوژي ما هستند، بلكه 
امنيت ما را هم تقويت نمي كنند. معتقديم كه تس��ليحات 
هسته اي، تهديدي براي امنيت ما خواهد بود و نه سرمايه اي 

)كمكي( براي امنيت ما. 

 تسليح تروريست ها با متحدان اياالت متحده 
در منطقه است 

س��وال بعدي فري��د زكري��ا از محمد جواد ظريف به س��فر 
رييس جمهور امريكا به منطقه اختصاص داشت. وي در اين 
باره گفت: ترامپ با رهبران كشورهاي حاشيه خليج )فارس( 
ديدار كرد و تم اصلي اين س��فر هم مقابله ب��ا ايران بود. در 
مورد سياست هاي عربستان س��عودي در يمن و همچنين 

تنش با قطر كه به نظر مي رس��د رابطه دوس��تانه اي با ايران 
هم دارد، نظر شما چيس��ت؟ ظريف در پاسخ گفت: چيزي 
كه مي توانم بگويم اين اس��ت كه سياستي نادرست و كامال 
نابجا است. همه ما مي دانيم كه تروريست ها از كجا مي آيند. 
مي دانيم كساني كه به برج هاي تجارت جهاني )حادثه 11 
سپتامبر( حمله كردند، اتباع كدام كشورها بودند. مي توانم 
به شما بگويم كه هيچ يك از آنها ايراني نبودند. از سال 2001 
هيچ يك از كس��اني كه اقدامات تروريستي انجام داده اند، از 
ايران نبوده اند. اكثريت اين تروريس��ت ها اهل كشورهايي 
بودند كه به نوعي متحد اياالت متحده حساب مي شوند. من 
اعتقاد دارم كه متاس��فانه ايدئولوژي اي كه توسط همسايه 
ما، عربستان سعودي ترويج مي ش��ود عامل نفرت پراكني، 
افراط گرايي و تعصب كوري است كه چنين صفحه  تاريكي 
را توسط افرادي كه هيچ ارتباطي به اسالم ندارند، به منطقه 
ما و حتي فراتر از آن آورده است. به النصره، داعش، القاعده و 
ساير گروه هاي تروريستي نگاه كنيد. هيچ كدام آنها ارتباطي 
با ايران ندارند. نه تنها ايدئولوژي آنها بلكه پشتيباني مالي و 
تس��ليحاتي اين گروه ها، از سوي كساني تامين مي شود كه 

خود را متحدان اياالت متحده مي دانند. 

سياست هاي منطقه اي ايران ثابت هستند 
در ادامه اين گفت وگو، زكريا به مس��اله سوريه اشاره كرد و 
دولت س��وريه را متحد منطقه اي ايران خواند. وي ادعا كرد 
كه ايران گروه هاي نظامي را براي حمايت از بش��ار اس��د به 
سوريه فرستاده است و ادعا كرد كه خبرهاي رسيده حاكي 
از اين اس��ت كه بخش عظيمي از س��وريه دولت بشار اسد 
را قبول ندارن��د و تاكيد كرد كه هنوز بخش هاي بس��ياري 
در سوريه هس��تند كه ارتش و دولت بر آنها تسلطي ندارد. 
وي در ادامه طرح س��وال خود ادعا كرد كه مخالفان بشار با 
وجود اين وضعيتي كه دولت با آن روبه رو است توان ساقط 
كردن دولت مركزي را ندارند. س��وال مشخص زكريا پس از 
اين مقدمه از ظريف اين بود كه: چه راهكاري براي حل اين 

تناقض در سوريه وجود دارد؟ 
محمد جواد ظريف در پاسخ گفت: در ابتدا بايد به اين نكته 
اشاره كنم كه سياست ما در پرونده هاي سوريه، افغانستان، 
عراق و ديگر نقاط منطقه، همواره ثابت اس��ت. ما هميش��ه 
مخالف تروريس��م و افراطي گري بوده ايم و همواره به ياري 
دولت هايي رفتيم كه در حال مبارزه با افراط گرايي و تروريسم 
بوده اند. ما اين كار را در ابتداي قرن جاري در افغانستان انجام 
داديم. ما مخالف القاعده و طالبان در افغانستان بوديم. ما به 
كمك دولت عراق هم در اربيل و هم در بغداد شتافتيم تا از 
تسلط داعش بر اين مناطق جلوگيري كنيم. در سوريه نيز 

مشغول همين مساله هستيم. 

به دليل پذيرش معارضه مشروع بود كه ايران طرح 4 
ماده اي براي سوريه داد 

فريد زكريا در ادامه از محمدجواد ظريف س��وال كرد كه آيا 
شما هيچ كدام از كس��اني كه مقابل بشار اسد ايستاده اند را 
معارضه مشروع نمي دانيد؟ وزير امور خارجه كشورمان در 

پاسخ گفت: شايد نيروهاي اپوزيسيون مشروع وجود داشته 
باش��ند و به همين دليل بود كه در سال 2013، چند هفته 
بعد از آنكه من به عنوان وزير خارجه ايران منصوب ش��دم، 
طرحي چهار ماده اي را ارايه كردم. همين طرح بعدها مبناي 
قطعنامه 2254 شوراي امنيت سازمان ملل شد. اين چهار 
بند عب��ارت از اين بودند كه براي واقع بين بودن و حركت به 
سمت جلو در پرونده سوريه، خودداري از تطويل درگيري ها 
منجر به كشته شدن و آوارگي افراد بيشتري مي شود، بايد 
دليل اصلي و ريش��ه اوليه را بيابيم. نخس��تين بند برقراري 
آتش بس بود. ما همواره به برقراري آتش بس در سوريه نياز 
داشته ايم. عده اي براي آتش بس شرط و شروط مي گذارند. 
اما واضح اس��ت كه ما بايد براي رسيدن به آتش بسي جامع 
اما به استثناي گروه هايي كه از سوي شوراي امنيت سازمان 
ملل به عنوان گروه هاي تروريستي معرفي شده اند- داعش 
و النص��ره - ت��الش كني��م. دركنار آتش ب��س، كمك هاي 
انسان دوستانه بسيار مهم است. وضعيت در سوريه مصيبت 
بار است. مردم در هر دو سوي اين ميدان )مخالفان دولت و 

طرفداران دولت( در حال رنج كشيدن هستند. 

 در اصالح قانون اساسي، قدرت در دست 
يك نهاد محدود نشود 

وزيرخارجه كش��ورمان در ادامه پاس��خ به اين سوال گفت: 
مساله بعد تشكيل دولت وحدت ملي است. دولتي كه شامل 
چهره هايي از دولت فعلي و چهره هايي از اپوزيس��يون باشد 
كه نگران آينده س��وريه هستند و مي خواهند كه در پروسه 
ساختن س��وريه اي بهتر، شراكت داشته باشند. مساله سوم 
اصالح قانون اساس��ي اس��ت به گونه اي كه قدرت در دولت 
تنها به يك نهاد محدود نش��ود و در نتيج��ه اين اصالحات 
قانون اساسي، قدرت به گونه اي پخش مي شود كه همه فكر 
مي كنند در آينده سوريه سهمي دارند. اين فرمول همه را به 
بازي غير از بازي اي با حاصل جمع صفر وارد مي كند چرا كه 
معموال امكان حل و فصل بحران ها با بازي هاي با حاصل جمع 
صفر وجود ندارد. پس از آن هم نوبت به انتخابات مي رس��د. 

انتخاباتي كه برمبناي قانون اساسي است. 
زكريا در ادامه س��وال كرد كه مبناي برگزاري اين انتخابات 
و اين فرمول چيس��ت؟ محمدجواد ظريف در پاسخ گفت: 
مبناي آن قطعنامه 2254 است. بايد دست از شرط و شروط 
گذاشتن براي مردم سوريه  برداريم. ما بايد به سوري ها اجازه 
بدهيم كه تصميم بگيرند. اگر برخي فكر مي كنند كه دولت 
فعلي از سوي مردم سوريه قابل پذيرش نيست، بايد تالش 
كنند تا انتخابات آزاد و عادالنه باش��د و در چنين شرايطي 

شايد كس��اني كه امروز قدرت را در دس��ت دارند، انتخاب 
نشوند. مساله اينجا اس��ت كه همه چيز به اصالحات قانون 
اساس��ي بس��تگي دارد. اگر در اين اصالحات همه قدرت از 
دست يك نهاد گرفته ش��ود اصال نيازي به نگراني در مورد 
اينكه چه كسي رييس جمهور باشد، نخواهيد داشت چرا كه 

نهادهاي ديگري هم وجود دارند. 

 توسل به گزينه نظامي به قيمت خون آخرين 
سرباز امريكايي 

مجري برنامه در ادامه از وزيرامور خارجه ايران درباره ادعاها 
در مورد تشديد حمايت هاي ايران از حوثي ها در يمن سوال 
ك��رد كه ظريف در پاس��خ گفت: در يمن پي��ش از بمباران 
بي معن��اي مردم بي گناه يمن توس��ط س��عودي در آوريل 
س��ال 2015 – مي بيني��د كه از جنگ در يم��ن بيش از دو 
سال مي گذرد و اين در حالي است كه داخل عربستان همه 
اميدوار به پايان اين جنگ در بازه زماني دو هفته بودند – ما 
براي پايان دادن به بحران يك طرح چهارماده اي ارايه كرديم. 
چهار ماده طرح فوق نيز شامل اين مسائل بودند: آتش بس، 
كمك هاي بشردوس��تانه، گفت وگوي يمني-يمني، ايجاد 
دولتي بر اس��اس خواس��ت مردم يمن. ما اعتقاد داريم كه 
تنها راه براي پايان دادن به همه اين بحران ها و درگيري ها، 
پذيرش يك واقعيت و يك جمله است: هيچ راه حل نظامي 
وجود ن��دارد. برخي از متحدان امري��كا در منطقه خواهان 
پيروزي به وسيله گزينه نظامي آن هم به هزينه جان سربازان 

امريكايي هستند.  

برخي در منطقه همواره در مسير نادرست قرار گرفتند
فريد زكريا در ادامه به گزارش اخير نيويورك تايمز و به نقل 
از هوشيار زيباري، وزير خارجه سابق عراق اشاره كرد كه در 
آن گفته بود ايران بر عراق مس��لط شده، اشاره كرد. ظريف 
در پاس��خ به اين س��وال گفت: احتماال نويسنده اين مطلب 
بخش هايي از صحبت هاي دوس��ت من هوشيار زيباري را 
بدون مقدمه و موخره برداشته است. ايران در عراق و از همان 
ابتدا همواره در كنار مردم عراق بوده اس��ت. به همين دليل 
بود كه ما به كمك كردها كه هوشيار زيباري نيز از ميان آنها 
است، شتافتيم. زماني كه داعش به اربيل حمله كرد، ايران 
همان گونه كه آقاي بارزان��ي تا به حال چندين بار گفته اند، 
نخستين كشوري بود كه به كمك كردها رفت. آقاي بارزاني 
بارها گفته اند كه در آن مقطع از بس��ياري از كشورها كمك 
خواستند اما ايران تنها كش��وري بود كه بالفاصله به كمك 
كردها شتافت. اگر شجاعت كردها و عراقي ها و كمك هاي 
ايران نبود، اربيل به دس��ت داعش س��قوط كرده بود. ما به 
كمك آنها رفتيم و در سمت درست قرار گرفتيم. متاسفانه 
همسايگان ما از ابتدا قرار گرفتن در سمت نادرست را انتخاب 
كردند. آنها در گذشته از صدام حسين در جنگ 8 ساله عليه 
ايران حمايت كردند و به او تسليحات شيميايي دادند. آنها از 
تندروها، القاعده، داعش حمايت كردند. آنها امروز نمي توانند 
از اينكه ايران انتخاب هاي درس��ت انجام داده و در سمت و 

سوي درست قرار گرفته است، شكايت كنند. 

محمدجواد ظريف، وزيرخارجه در گفت وگو با سي ان ان: 

اقدام ترامپ در هامبورگ نقض متن برجام بود
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