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اخبار

مخالفت صریح وزیر خارجه
انگلیس با اقدام نظامی علیه ایران

جرمی هانت وزیر امورخارجه انگلیس گفت:
نمیتواند شرایطی را مجسم کند که آمریکا
برای اقدام نظامی علیه ایران از انگلیس کمک
بخواهد یا این که لندن با چنین اقدامی موافقت
کند.
به گزارش ایرنا ،او که نامزد پست نخستوزیری
انگلیس نیز به شمار میرود ،روز سهشنبه این
اظهارات در مجلس عوام انگلیس مطرح کرد
و افزود :آمریکا نزدیکترین متحد ماست ،ما
دائما ًبا آنها گفتوگو میکنیم و هر درخواستی
از سوی آنها را مورد بررسی قرار میدهیم ،اما
نمیتوانم شرایطی را مجسم کنم که آنها از ما
برای اقدام نظامی علیه ایران درخواست کمک
کنند و یا ما با هرگونه اقدام برای رفتن به جنگ
با ایران موافقت کنیم .هانت سپس گفت :ما
بهشدت نگران اوضاع خاورمیانه و خطر جنگ
تصادفی هستیم .ما تالشهای جدی برای
کاهش تنشها انجام دادهایم .هیچکدام از
طرفین جنگ نمیخواهند اما این مهم است که
پلهای برای پایین آمدن از تنشها وجود داشته
باشد تا مذاکرات انجام شود.

اخبار

«ابتکار» تحریمهای جدید ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را بررسی میکند

نگران  150نفر بودید؟

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز
گذشته در همایش «نفسهای سوخته» در
تجلیل از صبوری قربانیان سالحهای شیمیایی در
خصوص ادعای رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر
اینکه بهخاطر جان  150نفر به ایران حمله نکرده
پرسید :با ما راجع به  150نفر صحبت میکنید؟
نگران  150نفر بودید؟ چند نفر را با سالح هستهای
کشتید؟ چند نسل را با این سالحها نابود کردید؟
این ما هستیم که سردمدار مقابله با این سالحها
هستیم .ما هستیم که براساس دیدگاه شرعی و
استراتژیک خود هیچگاه دنبال سالح هستهای
نخواهیم رفت ،به خاطر اینکه آن را مخل امنیت و
انسانیتمیدانیم.
به گزارش فارس ،وی افزود :در عین حال تالش
میکنیم کسانی که از سالح شیمیایی استفاده
کردند را به پای میز عدالت بکشانیم .وزارت
امورخارجه افتخار دارد که در این زمینه توانسته
تاجر اصلی فروش سالح شیمیایی به عراق را به
 ۱۸سال زندان محکوم کند .افتخار داریم که در
کنار سایر دوستان تالش کنیم برای اینکه حقوق
جانبازان و خانوادههای شهدای شیمیایی را در
دادگاههای جمهوری اسالمی بر اثر عمل متقابل
از آمریکا و سایر حامیان سالحهای شیمیایی
بگیریم .ظریف ادامه داد :تالش میکنیم که
در همه مجامع بینالمللی با حضور پرارزش
ح شیمیایی نشان دهیم
خانوادهها و جانبازان سال 
که واقعیت مقابله با سالح شیمیایی کجاست؟
چه کسانی در برابر سالح شیمیایی ایستادهاند و
کماکان تالش میکنیم که در منطقه خاورمیانه
منطقه عاری از سالح کشتارجمعی ایجاد کنیم
تا هیچ سردشت و حلبچه دیگری ایجاد نشود.
وی گفت :باید کابوس سالح کشتارجمعی از
صحنه منطقه ما و جهان حذف شود تا دوباره
مردمی مجبور نباشند تمامی عمرشان را با یاد
سالح شیمیایی و کابوس این سالح زندگی کنند.
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بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی
با دولت مستأصل آمریکا

تحریم دیپلماسی

در نخستین واکنشهای رسمی داخلی به
این اقدام کاخ سفید ،روز گذشته حسن روحانی
رئیسجمهوری ایران در جمع گروهی از مدیران
وزارت بهداشت ،با بیان اینکه این تصمیم آمریکا
وقیحانه و احمقانه است ،گفت :هیچ حکومتی اگر
یک ذره خرد و تدبیر داشته باشد نمیآید باالترین
ن هم نه تنها مقام
مقام یک کشور را تحریم کند .آ 
سیاسی ،بلکه مقام دینی ،مقام اجتماعی و مقام
معنوی ،نه یک فرد که نه فقط رهبر ایران است که
رهبر عاشقان ایران ،انقالب اسالمی و شیعیان در
جهان اسالم در سراسر جهان است.
در حالی که آمریکاییها یکی از اهداف خود را
در تحریم مقام معظم رهبری ،موضوع ضبط اموال
اعالم کردهاند ،روحانی در واکنش به مسئله نیز
تصریح کرد :اموال رهبری را میخواهید تصرف
کنید؟ اموال رهبری یک حسینیه و یک خانه ساده
است .رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها
نیستند که در حسابهای خارجیشان میلیاردها
پول داشته باشند که بخواهید آنها را تحریم و
تصرف کنید .روحانی همچنین در ادامه تحریمهای
آمریکا را جنایت علیه بشریت نامید و با بیان اینکه
کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است ،گفت:
اقدامات جدید کاخ سفید نتیجه سرخوردگی و
سردرگمی در برابر ایران است.
از سوی دیگر سیدعباس موسوی سخنگوی
وزارت خارجه نیز در واکنش به اقدام آمریکا مبنی
بر مورد تحریم قرار دادن محمدجواد ظریف ،اعالم
کرد که تحریم بیحاصل رهبری ایران و نیز فرمانده
دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه
دیپلماسی با دولت مستاصل آمریکا .دولت
ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده
بینالمللی برای حظ صلح و امنیت جهانی است.
اسم رمز «تیم بی»
نزاده کازرونی پژوهشگر
در همین راستا ،دامو 
روابط بینالملل درخصوص تحریمهای جدید
آمریکا علیه ایران به خصوص تحریم محمدجواد
ظریف به «ابتکار» گفت :تحریم ،وزیر خارجه
ایران ،تحریم شخصی است که به گفته بسیاری
از کارشناسان سیاسی نقش موثری در پیشبرد
مذاکرات تاریخی هستهای برعهده داشته و با
نظرات دقیق ،باعث ایجاد شکاف در روابط میان
اروپا و آمریکا و تغییر متحدان ایاالت متحده از
کشورهای قدرتمند جهان به کشورهایی همچون
عربستان سعودی و امارات داشته است .شاید
بتوان یکی از دالیل این امر را اعالم کردن «تیم
بی» از سوی آقای ظریف دانست .اعالم نام جان
بولتون به عنوان شخصی جنگطلب در کنار دونالد
ترامپ که به گفته خودش عالقهای به جنگ با
ایران و صرف هزینههای گزاف نظامی در منطقه
ندارد و در تالش است که به هر شکل ممکن با
فشار اقتصادی و تحریم ،ایران را پای میز مذاکره
بکشاند تا بتواند برای آیندهسیاسی خود در کاخ
سفید برنامهریزی کند به نوعی محاسبات کاخ
سفید را در هم ریخته است .از زمان اعالم «تیم
بی» از سوی ظریف ،سیاست خارجی ایاالت
متحده دچار نوعی سردرگمی در اعالم مواضع شده
است .عدم هماهنگی میان رئیس ایاالت متحده
آمریکا با وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی
باعث شده تا سخنان متفاوتی از کاخ سفید به
گوش برسد .در این میان شاهدیم که کارشناسان
نظامی ایاالت متحده برای عدم درگیری با ایران به
رئیس جمهوری هشدار میدهند ،ولی جان بولتون
به دنبال یک ماجراجویی تازه در منطقه و در حال
برنامهریزی برای وادار کردن دونالد ترامپ با این
مسئله است.
انتقام بولتون از ظریف
این کارشناسان روابط بینالملل در ادامه در پاسخ
به این سوال که موضوع تحریمهای جدید چه
میزان با مسئله سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در
دریای عمان ارتباط دارد ،اظهار کرد :سرنگونی پهپاد
نیز یک دلیل بسیار موجه برای شروع یک جنگ
علیه ایران بود که با هوشیاری ایران و شکایت به
سازمان ملل متحد در مورد نقض حاکمیت تا حد

گروه ایران و جهان :دولت آمریکا همانطور که پیشتر اعالم کرده بود ،شامگاه دوشنبه تحریمهایی جدید علیه ایران را وضع کرد .این تحریمها که از
سوی کارشناسان و رسانهها عجیب و کمسابقه توصیف شده است ،شامل نهاد مقام معظم رهبری و نیز هشت تن از سرداران سپاه پاسداران انقالب
اسالمی است .وزارت خزانهداری آمریکا همچنین متعاقب این اقدام ،اعالم کرد که طی روزهای آینده محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان را نیز
در لیست تحریمها قرار خواهد داد.

تحریم وزیر
خارجه ایران به
نوعی خط بطالن
بر درخواست
آمریکا برای
مذاکره بدون
پیششرط است.
بدون شک این
حرکت،انتقام
بولتون و «تیم
بی» از ظریف
است
زیادی فروکش کرد .در همین رابطه ظریف نشان
داد که ایران برخالف آمریکا به دنبال ایجاد درگیری
با ایاالت متحده نیست ،ولی در برابر حقوق خود
به هیچ وجه اهل مسامحه نخواهد بود .تحریم
ظریف به نوعی خط بطالن بر درخواست آمریکا
برای مذاکره بدون پیششرط است .بدون شک این
حرکت ،انتقام بولتون از ظریف است .سیاست
خارجی ایاالت متحده به نوعی اسیر دست نظرات
رادیکال بولتون شده و ترامپ هم از این مسئله
ناخشنود است و میخواهد به هر طریق ممکن
راهی برای مذاکره با ایران قبل از شروع کارزار
انتخاباتی آمریکا پیدا کند .شاید در این راه بولتون را
از کابینه اخراج کند تا بتواند چهرهای موجه و ضد
جنگ از خود به نمایش بگذارد.
رئیس ایاالت متحده آمریکا مدعی است که
مقامات نظامی آمریکا تصمیم داشتند به تالفی
سرنگونی پهپاد آمریکایی در خاک ایران یک واکنش
نظامی انجام دهند اما چون مدعی بودند حدود 150
نفر در این حمله کشته میشوند ده دقیقه قبل
از عملیات آن را متوقف کرده است .این در حالی
است که رئیس ایاالت متحده آمریکا تمام واقعیت
را بیان نکرده و به نوعی در حال تالش برای اجماع
جهانی و همسو کردن متحدان قدیمی خود برای
اثبات این نظر است که جمهوری اسالمی خطری
برای منطقه و جهان است تا راحتتر بتواند بر طبل
تحریمهای آمریکا علیه ایران بکوبد و پرونده ایران را
به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
از سوی دیگر ،قطعا مشاورین نظامی ترامپ به او
گوشزد کردهاند که احتمال بسیار زیادی وجود دارد
که همانهایی که ابایی از سرنگونی پهپاد آمریکایی
و یا بازداشت نظامیان آن ندارند ،در واکنش به
انجام چنین عملیاتی نیروهای آمریکایی در منطقه
را به صورت مستقیم هدف قرار خواهند داد .به این
ترتیب قطعا تعداد زیادی نیروی آمریکایی کشته
خواهند شد و قطعا این ماجرا به هیچ وجه به نفع
ترامپ که رسما کمپین انتخاباتی خود برای دوره آتی
ریاست جمهوری این کشور را کلید زده ،نخواهد
بود .آنها همچنین به وی گوشزد کردهاند که چنین
حملهای حتی اگر منجر به واکنش مستقیم ایران
نشود ،قطعا منجر به واکنش غیرمستقیم ایران از
طریق همپیمانان خود در منطقه خواهد شد.
پس سادهاندیشی است که گمان کنیم فرمان
حمله به ایران فقط جهت حفظ جان مردم بوده که

از طرف ترامپ لغو شده است .ترامپ با لغو دستور
حمله ،به دنبال بهرهبرداری بیشتر در عرصه
بینالملل و قانونی جلوه دادن تحریمها است.
ترامپ به دنبال چیست؟
این پژوهشگر روابط بینالملل در پاسخ به این
سوال که وجه مشخصه این بهرهبرداری برای
ترامپ و دولت او چیست ،گفت :اولین دستاورد
برای او این مسئله است که به اعضای تندرو
کابینه و موافق جنگ با ایران نشان میدهد که
رئیس کیست؟ این مسئله کامال با روحیات ترامپ
سازگاری دارد که همه جا صحبت از او و رفتارش
باشد.
دستاورد دوم برای او ،نشان دادن چهرهای اهل
مذاکره و دیپلماسی است که از ناراضیان افزایش
هزینه برای جنگ در خاورمیانه بوده و به دنبال
خروج آبرومندانه نیروهای آمریکایی از منطقه
است ،اگرچه این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
دستاورد سوم هم اعمال تحریمهای بیشتر بر
جمهوری اسالمی ایران است که در قبال سرنگونی
پهپاد و ورود به آبهای تحت حاکمیت ایران بود.
اگر چه مانند همیشه در ابتدا تکذیب کردند و پس
از گذشت چند ساعت بحث مناطق بینالمللی را
مطرح کردند اما درنهایت با توجه به وجود شواهد
متقن مجبور به اعتراف به نقض حریم شدند .به
هرحال همه میدانند که رسیدن شرایط منطقه به
آنچه امروز با آن مواجه هستیم فقط و فقط به دلیل
این است که ایاالت متحده به تعهدات بینالمللی
خود در قبال ایران عمل نکرده و دولت و رئیس
جمهوری این کشور تصور میکردند که دست برتر
را از نظر نظامی داشته و میتوانند ایرانیها را با
لشکرکشی و آوردن ناو هواپیمابر و تجهیزات خود
بترسانند.
تحریم ایران و چشمانداز انتخابات 2020
نزادهکازرونی در ادامه درخصوص این
دامو 
مسئله که ما در چنین شرایطی و همزمان با تشدید
فشارهای آمریکا ،ادعاهای مقامات ارشد این کشور
به خصوص دونالد ترامپ را درخصوص مذاکره
بدون پیششرط با ایران میشنویم نیز تصریح کرد:
از زمان روی کار آمدن ترامپ و پس از اعالم خروج
یکجانبه آمریکا از برجام ،دولت ایاالت متحده
سیاست فشار حداکثری را با وضع تحریمهای
فلجکننده با امید مذاکره با ایران در دستور کار قرار
داده است .از یکسو دولت ترامپ امیدوار است که

تحریمها باعث چرخش سیاست جمهوری اسالمی
در منطقه و عدم آزمایش موشکهای بالستیک
شود و از سوی دیگر با ایجاد ایرانهراسی بیشتر
سعی در فروش اسلحه به کشورهای حاشیه خلیج
فارس کرده که با سرازیر شدن دالرهای نفتی کمکی
به اقتصاد آمریکا باشد .با این مسئله ترامپ به
دنبال این است که بتواند به وعدههای انتخاباتی
خود برای پیروزی در انتخابات  2020امید داشته
باشد.
لزوم اجتناب از ارجاع پرونده ایران به شورای
امنیت
این کارشناس روابط بینالملل همچنین در پاسخ
به این سوال که مواضع اروپا را به خصوص در
شرایط کنونی که ایران در حال نزدیک شدن به
گام دوم هستهای است ،چگونه ارزیابی میکنید؟
گفت :ایران اعالم کرد که پس از پایان مهلت 60
روزه به اروپا که برای خروج از توافق هستهای معین
کرده است ،بازگشت به توافق به شدت سخت و
پیچیده خواهد شد و ایران محدودیتهای ذخایر
اورانیوم موجود در برجام را رعایت نخواهد کرد.
اروپاییها آن قدر استقالل عقیده ندارند که بتوانند
بدون موافقت آمریکا دراینباره به ایران امتیازی
ن هر پیشنهادی که ایران از سوی
بدهند بنابرای 

دولتهای اروپایی دریافت کند ،پیشنهادهای
آمریکایی است که اززبان اروپاییها و با ضمانت
روسیه و چین مطرح میشود.
این امر میتواند به درخواستهای جدید آمریکا
منجر شود که کشورهای اتحادیه اروپا؛ فرانسه،
آلمان و بریتانیا به آمریکا ملحق شوند و همچنین از
توافق هستهای با ایران خارج شوند .ایران میگوید
که در پاسخ به تحریمهای اقتصادی آمریکا بهتدریج
از اجرای برجام اجتناب خواهد کرد .اگر چه از
ابتدا مشخص بود که اروپاییها به علت وابستگی
اقتصاد خود به ایاالت متحده توان رویارویی با
آمریکا را ندارند ولی جمهوری اسالمی الزم است به
فکر عواقب خروج از برجام نیز باشد تا مانع اجماع
جهانی بر علیه خود شده و دوباره درگیر شورای
امنیت سازمان ملل نشود .به شخصه معتقدم
رفتن پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب
قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ،کامال در راستای
منافع آمریکا ،رژیم صهیونیستی و حکام حاشیه
خلیج فارس و برخالف منافع ملی ما خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به
تصمیم اخیر آمریکا برای تحریم رهبری ایران
و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه واکنش
نشان داد .سید عباس موسوی در صفحه
شخصی خود در توئیتر در این ارتباط نوشت:
«تحریم بیحاصل رهبری ایران و نیز فرمانده
دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی
راه دیپلماسی با دولت مستأصل آمریکا.
دولت ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای
جاافتاده بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت
جهانی است».

هشدار کشورهای اروپایی به ایران

انگلیس ،آلمان و فرانسه با ارسال یاداشتی،
به طور رسمی به ایران هشدار دادهاند که در
صورت توقف تعهدات برجامی تهران ،جمهوری
اسالمی با عواقب این عمل روبهرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،دو دیپلمات اروپایی به
خبرگزاری رویترز گزارش دادهاند که انگلیس،
آلمان و فرانسه در یادداشتی رسمی که در
روز شنبه  ۲۲ژوئن ،به دست ایران رساندهاند،
نسبت به عدم پایبندی ایران به توافقات
هستهای هشدار دادهاند .در این یادداشت
مشخص نشده که عواقب عدم پایبندی ایران
به توافق هستهای چیست.

در سایه تهدید
نمیتوان دور میز مذاکره نشست

مجید تختروانچی سفیر ایران در سازمان
ملل متحد پیش از آغاز نشست غیرعلنی
شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :شرایط کنونی برای
گفتوگو مهیا نیست ،نمیتوان در سایه
تهدیدات دور میز مذاکرات نشست .این آمریکا
بود که تنش علیه ملت ایران را آغاز کرد ،آنان
باید نیروهایشان را از منطقه خارج کنند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه
داد :ما تهدید را نمیپذیریم ،شرکای اروپایی ما
باید جبران کنند و بر اساس توافق هستهای
به تعهداتشان پایبند باشند .ما به توافقنامه
پایبندیم ،تمامی تدابیری هم که تا به االن
اتخاذ کردیم نقض هیچیک از مفاد توافقنامه
نبود .تختروانچی گفت :اقدام ایران نقض
برجام نیست بلکه در چارچوب آن است .اگر
ما به آنچه که درخواست کردیم برسیم ،سریعا ً
میتوانیم روند را به عقب بازگردانیم .وی گفت:
هیچ عقل سلیمی نمیتواند مذاکره با کسی را
بپذیرد که تهدید به تحریمهای بیشتر میکند.

توگو با یورونیوز
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه در گف 

 ۱۲شرط پمپئو به معنی تغییر نظام است

محمدكاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت
توگو با خبرگزاری
امورخارجه و عضو شورای راهبردی روابط خارجی در گف 
یورونیوز ،در پاسخ به این سوال که عملکرد اتحادیه اروپا را به عنوان عضوی از
توافق هستهای چگونه ارزیابی میکند ،گفت« :در سال اولی که ترامپ انتخاب
شد اروپا در چارچوب سیاستی که از آن تحت عنوان [ Appeasementمماشات]
یاد میکند ،روندی را برای راضی کردن ترامپ در پیش گرفت .برای این هدف ،به
ایران اتهام بستند و فشارهای مختلف وارد کردند .در این بین برخی از کشورهای
اروپایی از دیگری سبقت گرفتند .برای اینکه ترامپ را قانع کنند ،مواضع خیلی
نادرستی درباره ایران گرفتند و جالب است که با تحقیر ترامپ هم مواجه شدند».
وی افزود« :ما هنوز میبینیم در سیاست برخی از بازیگران اروپایی میگویند
ما همان نگرانیهای آمریکا را داریم .ایران بر اساس  ۱۵گزارش آژانس هستهای
و دهها بازرسی به توافق پایبند بوده است .اما اروپا چه کرده است؟ مدام جلسه
گذاشته است که مذاکره میکنیم ،این کار را میکنیم ،آن کار را میکنیم ».این
عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران با اشاره به ناکافی بودن اقدامات اروپا
و انتظارات طرف ایرانی از طرف مقابل گفت« :اروپا در رابطه با مسئلهای که به
عهدهاش بوده است ،به خصوص در دو حوزه بانکی و خرید نفت ،سرعت نداشته
است و کار عملی انجام نداده است .نکته بعدی این است که یک نوع ناتوانی یا

شاید فقدان یک اراده سیاسی از سوی اروپا وجود دارد .در یک کالم اروپا اگر
مدعی یک قدرت هنجاری در دنیاست باید خودش را جدیتر بگیرد».
سجادپور افزود « :اروپا به جای این دست و آن دست کردن و کند بودن حداقل
از حاکمیت خودش در برابر تحقیر آمریکا دفاع کند .فراموش نکنید این کاری که
آمریکا علیه ایران انجام میدهد فقط علیه ایران نیست .ایران بهانه است .آمریکا
هم اکنون دارد قوانین بینالمللی را به نحوی بازنویسی میکند که اگر در این قضیه
خاص یعنی ایران موفق شود ،از این به بعد یک فرمان اجرایی رئیسجمهوری
آمریکا میتواند یک قانون بینالمللی شود .از این لحاظ باید اروپا از خود مایهای
نشان دهد ».سجادپور همچنین در واکنش به هشدار شماری از دیپلماتهای
اروپایی مبنی بر «خط قرمز» بودن عبور ایران از میزان ذخیره  ۳۰۰کیلوگرمی
اورانیوم غنیشده و امکان بازگشت تحریمهای اروپایی در صورت تخطی ایران از
برجام گفت« :به جای اینکه ما خط قرمز اروپاییها و تهدیدات بیشتر اروپاییها را
بشنویم ،این اروپاست که باید به این سوال پاسخ جدی دهد که در اجرای برجام
چه کار کرده است؟ مخصوصا در بعد اقتصادی .بعد از یک سال اینستکس را
درست کردهاند که البته از نظر خودشان تحول قابل توجهی است منتها فاصله
بین واقعیت و آن انتظار اولیه واضح است».
سفير اسبق ایران در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو با انتقاد از نحوه

مواجه ایاالت متحده با قوانین بینالمللی ،اروپا را به ضعف اعمال حاکمیت در قبال
این سیاست متهم کرد و گفت« :آمریکا مسئله دالر و سیستم مالی بینالمللی را
تبدیل به یک اسلحه کرده است .این یک نوع اخاذی است.»
سجادپور همچنین در واکنش به اظهارات امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه ،که توافق اتمی با ایران را «خوب ولی ناکافی» خوانده بود که نیاز است با
توافقی دیگر در زمینه رفتار منطقهای ایران همراه شود؛ با اشاره به زمینه امضای
توافق برجام گفت« :مذاکرات برجام بر اساس قطعنامه  ۱۹۲۹یک چارچوب معین
بینالمللی و سازمان مللی داشت .همان زمان خیلی از بازیگران منطقهای ،رژیم
صهیونیستی ،برخی کشورهای همسایه عرب با آن مخالف بودند .حتی عدهای
گفتند چرا شورای همکاری خلیج فارس در این مذاکرات نیست .در حالیکه آن
مذاکرات یک چارچوب تعریف شده داشت لذا از ابتدا جای بحث هیچ مسئله
دیگری نبود .آن چیزی که آقای ماکرون باید بداند این است که نباید برای راضی
کردن ایاالت متحده و متحدین این کشور مثل عربستان سعودی ،امارات و رژیم
صهیونیستی هر رفتار منطقه را به ایران نسبت دهد».
وی افزود« :ایران در منطقه چه کار کرده است؟ متحدین غرب و فرانسه در
منطقه چه رفتاری داشتند؟ موقعی که داعش و گروههای تروریستی درحال تسلط
بر منطقه بودند ایران با فداکاری جلوی اینها را گرفت و نقشی در ایجاد صلح

داشته است .اما متحدین غرب به گفته خودشان حمایت همهجانبه از همان
گروههایی کردند که در سوریه میگفتند اینها برای آزادی میجنگند .بعد معلوم
شد که گروههایی مثل داعش هستند .ایران در همین مدتی که از توافق برجام
گذشته ،در منطقه کدام اقدام را کرده که خالف صلح و ثبات منطقه بوده است؟
ایران نه فقط مسئلهای برای منطقه نیست ،بلکه هیچ بحران منطقهای مگر آنکه
نقش ایران به طور مثبت مدنظر و شناسایی قرار بگیرد ،حل نخواهد شد».
این استاد دانشکده روابط بینالملل وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که با
درنظر گرفتن شروط آمریکا ،ایران در چه صورت و تحت چه شرایطی به سر میز
مذاکره خواهد آمد؟ گفت ۱۲« :شرط آقای پمپئو ،در عمل معنایش تغییر نظام
جمهوری اسالمی است .آن  ۱۲شرط ۱۲ ،شرط برای مذاکره نیست .پایههای تغییر
نظام و بههمزدن سامانه سیاسی است».
سجادپور درباره امکان مذاکره ایران با آمریکا نیز گفت« :آمریکاییها با سیاست
حداکثر فشار ،مردم عادی ایران را با یک تروریسم اقتصادی هدف قرار دادند.
همین آقای پمپئو گفت باید ایران را له کنیم .بعد میگویند حاال بیایید مذاکره
کنیم .مثل اینکه بر گردن شما چاقویی بگذارند و بگویند بیا مذاکره کن .این مذاکره
نیست ،تسلیم شدن نسبت به یک شرایط است .نه ایران ،هر بازیگر دیگری در
همچنین شرایطی گفتوگو نمیکند».

