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هدف ظریف از دیدار با 
سناتور آمریکایی چه بود؟

پیش سنگاندازی
پایگروه»بـی«

سياست 2

 سرنخ، گوشــی آیفون »دایان فاینســتاین« است و 
خبرنگاری که در حال قدم زدن در کنگره بوده و چشمش 
چرخیده است. آنچه که دیده بود را توئیت کرد؛ یعنی شماره 
ظریف روی صفحه گوشی خانم سناتور را. و خبر دست به 
دست چرخید و از هاله های ابهام بیرون آمد و دیروز از قول 
سخنگوی وزارت خارجه، کاشف به عمل آمد که آنچه حاال 
»جیک شرمن«، خبرنگار ان بی سی دیده، درست بوده است. 
البته عالوه بر تایید این خبر، عضو کمیسیون امنیت ملی هم 
با طرح این سوال که چه کسی اجازه این کار را به ظریف داده، 
تاکید کرد که مجلس قطعا از ظریف درباره دیدارش با سناتور 
آمریکایی توضیح خواهد خواست. روزهای بعد مشخص 
شد، این فقط جیک شــرمن، خبرنگار ان بی سی نبوده که 
شماره ظریف را روی صفحه گوشــی سناتور فاینستاین 
دیده است؛ نشریه آمریکایی »پولیتیکو« هم چند روز بعد 
نوشت که خبرنگارانش می گویند، خودشان در آسانسور 
دیده اند که صفحه مشخصات ظریف در بخش مخاطبین 
گوشی فاینستاین باز بوده اســت. به سراغ مدیر ارتباطات 
دفتر او رفته اند تا ته و توی ماجرا را دربیاورند، اما او گفته: »من 
نمی توانم درباره افرادی اظهارنظر کنم که خانم سناتور با 
آن ها صحبت می کند یا صحبت نمی کند.« هرچند که مدیر 
ارتباطات دفتر فاینستاین به سوال درباره دیدار او با ظریف، 

جواب سرباال داده بود، اما باالخره خبرنگاران...

استعفای می به بحران برگزیت دامن می زند؛

کشتی شکسته انگلیس در باتالق
جهان 5

سفیر سابق انگلیس در آمریکا با تاکید بر استفاده 
از دیپلماسی به جای جنگ برای حل اختالف های 
حاضر میان تهران و واشــنگتن، ایران را کشوری 

دانست که می تواند تحریم ها را شکست دهد. 
پیتر وستمکات در گفت وگو با ایلنا، نظرات خود 
را درباره تحریم های آمریکا و تنش در روابط تهران 

و واشنگتن مطرح کرد.
وی در ابتــدا به اختالف میان جــان بولتون و 
ترامپ و مایک پمپئو اشاره کرد و در این باره گفت: 
اکنون ایران در مرکز توجه واشــنگتن و سیاست 
خارجه دولت ترامپ قرار گرفته  اســت. در حوزه 
سیاست خارجه در کاخ سفید میان ترامپ و اعضای 
دولتش اختالف زیادی وجود دارد. بولتون سیاست 
جنگ طلبانه ای دارد و به دنبال شروع یک جنگ 
دیگر است اما ترامپ و پمپئو تمایلی به درگیری 
نظامی با ایران ندارند. وســتمکات در ادامه گفت: 
یک سال از خروج ترامپ از برجام گذشته  است. بعد 
از خروج از برجام ترامپ سخت ترین تحریم ها را بر 
ایران اعمال کرد. این در حالی است که ایران کامال به 
برجام متعهد بود. پس در واقع طبیعی بود که ایران 
در واکنش به این تصمیمات، تعهدات برجامی خود 
را کاهش دهد. بنابراین این تصمیم یک تصمیم قابل 
پذیرش است. این مقام انگلیسی در ادامه در مورد 
تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران گفت: آمریکا نباید 
ایران را دســت کم بگیرد. ایران دارای یک اقتصاد 
تک محصولی نیست بر خالف تصوری که می شود 
ایران می تواند راهی برای نجات اقتصاد خود پیدا 
می کنند. راه ها و محصوالت زیادی وجود دارد که 

ایران می تواند از آن استفاده کند.
وی در ادامه در مورد درخواســت ترامپ برای 
مذاکره با ایران خاطرنشــان کرد: ترامپ مدام در 
حال افزایش فشار و تهدید ایران است. تحریم ها روز 
به روز گسترش می یابد و اقتصاد ایران فشار زیادی 
را تحمل می کند. علیرغم ایــن تهدیدها، ترامپ 
می گوید می خواهد مذاکره کند. چیزی که مشخص 
است این اســت که در حال حاضر ایران با توجه به 

افزایش تهدیدها حاضر به مذاکره نمی شود.

سفیر سابق انگلیس در آمریکا همچنین اظهار 
کرد: تندروهای دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام در 
ایران هستند. حتی در صورت ضرورت برای رسیدن 

به چنین هدفی از مقابله نظامی استفاده می کنند.
وستمکات افزود: محاسبه اشتباه و اعتماد به 
اطالعات غلط از شرایط حاضر می تواند به بحران 
بزرگی منجر شود. چیزی که در زمان جرج بوش 
و جنگ عــراق رخ داد. جرج بــوش در آن زمان با 
اعتماد به اطالعات غلط، جنگی را در عراق صورت 
داد که باعث تلفات زیادی شد. اکنون هم شایعات 
درباره ایران هیچ دلیل محکمی برای اثبات ندارد و 
محاسبه غلط شرایط می تواند به بحران بزرگی در 
خاورمیانه بیانجامد. ترامپ نباید اشتباه بوش در 

بغداد را تکرار کند.
وی در ادامه گفت: اروپا برای حفظ برجام تالش 
می کند. اروپا هرگز به دنبــال تغییر نظام در ایران 
نیست و بهترین راه حل برای شرایط کنونی را حفظ 
برجام می داند و معتقد است حفظ برجام بهترین 
راه برای حل بحران های کنونی و حفظ امنیت در 
جهان است. این سیاستمدار با تاکید بر دیپلماسی 
برای حل مشــکالت گفت: بهترین راه حل برای 
شرایط حاضر جنگ نیست، بلکه دیپلماسی است. 
دو طرف باید راه های دیپلماسی را باز کنند و تالش 
کنند تا با مذاکره و از طریق دیپلماسی اختالف ها 
حل شوند. وقتی دو کشور چهل سال با هم ارتباطی 
ندارند راه برای ایجاد شــایعات و ســوءتفاهم باز 
می شود دو طرف باید بکوشند تا کانال هایی را باز 
کنند تا اطالعات درست منتشر شود و شایعات از 
بین برود و دیپلماسی مبتنی بر احترام شکل بگیرد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیــان اینکه نوعــی به هم 
ریختگی و آشفتگی در مجموعه سیاستگذاری 
آمریکا وجود دارد گفت: سیاست ترامپ جنگ 

نیست. 
عالالدین بروجردی در گفت وگو با ایســنا 
در تحلیلی از رفتارهــا و اقدامات اخیر مقامات 
آمریکایی درباره ایران گفت: نوعی به هم ریختگی 
و آشــفتگی در مجموعه سیاستگذاری آمریکا 
وجــود دارد. این را می تــوان از جابجایی قابل 
توجه مسئوالن مهم و کلیدی در کابینه ترامپ 
مشاهده کرد. اینکه جان بولتون به عنوان فردی 
تندرو و جنگ طلب روی کار آمده نمونه دیگری 
از چنین آشفتگی است. چون سیاست ترامپ 

جنگ نیست.
وی یادآور شــد آمریکایی ها در چند سال 
گذشــته در صحنه های مهم نظامی همچون 
افغانستان، عراق و سوریه و اکنون در یمن حضور 
داشته و صدها میلیارد دالر هزینه داده و هزاران 
کشته داده اند. لذا دیگر جامعه، افکار عمومی و 
حاکمیت آمریکا ظرفیت تحمل جنگ دیگری را 
ندارد. البته که از آن به عنوان اهرم فشار استفاده 
کرده و تحلیل می کند. این همان سیاست نخ 
نمای قدیمی چماغ و هویج است که پیشنهاد 
مذاکره داده و شــماره می دهند و از طرف دیگر 
اقداماتی را انجام داده که نشان دهنده طراحی 
برای تغییر در سیاست جمهوری اسالمی ایران 
است. غافل از اینکه سیاست های ما در منطقه 
منطقی و ضد تروریسم اســت. ما دنبال صلح و 
آرامش در منطقه بوده و قطعاً این سیاســت با 

چنین شگردهایی تغییر نمی کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با تاکید مجدد بر اینکه آمریکا 
دنبال جنگ نیست، گفت: مقامات آمریکایی به 
خوبی می دانند که اگر اتفاقی در منطقه حساس 
خلیج فارس رخ دهد بخــش مهمی از اقتصاد 
جهان که به نفت گره خورده با مشــکل مواجه 

شــده و ضربه محکمی به اقتصاد آمریکا وارد 
می شود. لذا فکر نمی کنم که آمریکا دچار چنین 

خطایی شود.
وی همچنین با یادآوری اینکه استفاده از 
فضاسازی روانی با هدف اعمال سیاست های 
آمریکا در منطقه انجام می شود، توضیح داد: 
آمریکا بعد از خروج از برجــام به عنوان یک 
توافقنامه رسمی و مورد تأیید شورای امنیت 
سازمان ملل دنبال آن بود که فشار بر ایران را 
افزایش دهد؛ برای ایــن کار تحریم های غیر 
قانونی را تحمیل کــرده و اقداماتی همچون 
انتقال ناوهای آمریکا و انجام برخی مصاحبه 
از ســوی عناصر تندرو همچون جان بولتون 
را در پیــش گرفت. همه ایــن کارها با هدف 
تبعیت ایران از آمریکا و تسلیم شدن در برابر 

خواسته هایشان بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: اینها همه بدان معناست 
که مقامات آمریکایی هنوز بعد از ۴۰ سال نظام 
جمهوری اسالمی و ملت ایران را نشناخته و فکر 
می کنند با این سیاست ها در کنار ارائه پیشنهاد 
مذاکره با هدف فضاســازی موهــوم روانی در 
جامعه می توانند سیاست های ما را عوض کنند. 
اما سیاســت های ما قانونی، منطقی، شفاف و 

صریح است.
بروجردی در پایان تاکید کرد که ما در مقابل 
زیاده خواهی های آمریکا در منطقه می ایستیم 
و از این سیاست های غلط دنباله روی نخواهیم 

کرد.

وزیر امور خارجــه آمریــکا در تازه ترین 
اظهاراتش بر عدم تمایل آمریکا برای درگیری 

نظامی با ایران خبر داد 
به گزارش ایلنا به نقل از پولتیکو، »مایک 
پمپئو« وزیــر امورخارجه آمریــکا در مورد 
درگیری نظامی میان ایــران و آمریکا گفت: 
رئیس جمهــور به دنبال جنگ نیســت. من 
به دنبال جنگ نیســتم. هیچ کســی در این 
دولت نیســت که به دنبال جنگ باشــد. اما 
چیزی که ایرانیان باید آن را متوجه شــوند 
 این اســت که آمریــکا از منافع خــود دفاع

 می کند.
وی در ادامه مدعی شد: کشورهایی مانند 
لبنان، ســوریه، عراق و یمن را ببینید. ایران 
عامل مخرب این کشــورها اســت. جاهای 
زیادی وجود دارد کــه ایران نقش مخربی در 

آنها ایفا می کند.
پمپئو در ادامه اظهارات بی اســاس خود 
مدعی شد: ایران به دنبال سالح هسته ای است 
ولی ما به آن ها اجازه نخواهیم داد به ســالح 
هسته ای دســت پیدا کنند و ما نمی گذاریم 
برنامه موشکی خود را ادامه دهند . ما در حال 

تالش برای رسیدن به چنین اهدافی هستیم 
و تا کنون هم موفق بوده ایم.

وی در ادامه مدعی شــد: ایران چهل سال 
اســت که از تروریســم حمایت می کند آنها 
هدف نابــودی آمریکا و اســرائیل را دارند ما 
 می خواهیــم بدانیم که ایــن اقدامات پایان 

می پذیرد. 
ما در حال مقابله با اقدامات ایرانیم طبیعی 
اســت که تالش ما به ایجاد تنش منجر شود 
ما وقتی روی کار آمدیم دولــت قبلی با یک 
توافق بد پول زیادی به ایــران تقدیم  کرده 
بود و ایران از آن پول برای اهداف مخرب خود 
استفاده می کرد ما می دانیم که مزاحم اعمال 

و برنامه های ایران شده ایم.
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سفیر سابق انگلیس:

 راه حل تنش میان ایران و آمریکا 
دیپلماسی است، نه جنگ

عالالدین بروجردی:

نوعی آشفتگی در سیاستگذاری آمریکا 
وجود دارد  

پمپئو: 

هیچ کسی در دولت ترامپ 
دنبال جنگ با ایران نیست 


