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گزارش روز

چهره روز

گزارش آخر

اوالند نگران فابيوس در تهران است 
گروه ديپلماسي: بر اساس برنامه اعالم شده از سوي وزارت امور خارجه فرانسه و تاييد شده از سوي 
وزارت امور خارجه ايران، لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانس��ه امروز در تهران است. سفر جنجالي، 
پرحاشيه ترين وزير امور خارجه اروپايي در مواجهه با ايران در دو سال گذش��ته. از زمان آغاز مذاكرات 
هس��ته اي ايران با 1+5 در دولت تدبير و اميد، هربار نام لوران فابيوس به ميان آمده است همگان صفت 
»پليس بد« را براي وي به كار برده اند. ايراني ها كه در 22 ماه گذش��ته مذاكرات را به شكل جدي دنبال 
كرده اند هيچگاه فراموش نخواهند كرد كه يك بار در اكتبر سال 2013 و زماني كه همگان انتظار توافق 
اوليه با ايران را داشتند، مخالفت دقيقه 90 فابيوس كار را به چند هفته بعد و توافق در نوامبر همان سال 
موكول كرد. پس از آن تاريخ هر بار پاي فابيوس به مذاكرات در سطح وزراي ايران و 1+5 باز شده است؛ 
همگان با عينك بدبيني به حضور وي نگريسته اند. اين فابيوس نه چندان محبوب در ميان ايراني ها، امروز 
مهمان وزارت امور خارجه ايران است. سفري كه از چند روز پيش با حاشيه هاي فراوان همراه شده است 
و مخالفان حضور وزير امور خارجه فرانس��ه در ايران چه در مجلس و چه در رسانه هاي دست راستي از 
ظريف خواسته بودند كه مانع از انجام اين سفر شود. حاشيه هاي حضور فابيوس در تهران در رسانه هاي 
متفاوت بين المللي منعكس شد و روز گذشته رييس جمهور فرانسه در اظهارنظري عجيب اعالم كرد كه 
نوع برخورد با فابيوس، آزموني براي ايران است. فرانسوا اوالند كه پس از توافق هسته اي به دست آمده 
در وين با حسن روحاني، همتاي ايراني خود تلفني گفت وگو كرده بود روز گذشته در جمع خبرنگاران 
گفت: نحوه استقبال از فابيوس از نظر ما آزموني براي رفتار ايران است.خبرگزاري فرانسه اين اظهارنظر 
را واكنشي به انتقادات روزهاي گذشته از سفر فابيوس به تهران دانسته و نوشته است: سابقه فابيوس در 
مساله خون هاي آلوده و همچنين مواضع سرسختانه اين كشور در مذاكرات هسته اي، موجب شده تا 
سفر وي به ايران با انتقادات گسترده اي همراه ش��ود. اوالند در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه 
تهران بايد در ايجاد ثبات در منطقه ايفاي نقش كند، گفت: انتظار داريم رييس جمهور )حسن( روحاني 

نشان دهد كه ايران مي تواند به حل بحران هاي شديد منطقه، به خصوص سوريه، كمك كند.

سفر توجيهي هسته اي كري به منطقه 
گروه ديپلماس��ي: كمپين جان كري، وزي��ر امور خارج��ه امريكا براي توضيح توافق هس��ته اي 
به دس��ت آمده ميان ايران و 1+5 در داخل امريكا همچنان ادامه دارد. برنامه جامع اقدام مش��ترك در 
سيزدهمين روز از ماه جوالي در وين به توافق ايران و شش كشور مقابل آن رسيد. از فرداي آن روز كه 
تيم مذاكره كننده امريكا به رياس��ت جان كري پس از 19 روز اقامت در اتريش به خاك اياالت متحده 
بازگشت، پاسخ دهي در خصوص توافق به دست آمده و داده ها و ستانده هاي امريكا در سايه اين توافق 
آغاز شد. به نظر مي رس��د كه جان كري اين روند را كه از واشنگتن ش��روع و تا نيويورك هم دامنه آن 
كشيده شده است از دومين روز آگوست در س��طح بين المللي ادامه خواهد داد. بر اساس اعالم وزارت 
امور خارجه امريكا، رييس دستگاه ديپلماسي اين كش��ور از روزهاي دوم تا هشتم آگوست براي سفر 
به كشورهاي مصر، قطر، س��نگاپور، مالزي و ويتنام در خارج از امريكا به سر خواهد برد. گفته مي شود 
كه اصلي ترين محور رايزني هاي انجام گرفته در اين كش��ورها، گفت وگو در خصوص توافق هسته اي 
خواهد بود كه ميان ايران و 1+5 به دس��ت آمده است. گفته مي شود كه كري روز يكشنبه در قاهره در 
نشست گفت وگوهاي استراتژيك امريكا و مصر به همراه همتاي مصري خود شركت خواهد كرد. رابطه 
ميان امريكا و مصر در چند سال اخير به دليل انقالب هاي پياپي در اين كشور دستخوش تحوالتي قرار 
گرفته است. در ماه مارس ميالدي بود كه امريكا كمك هاي نظامي ساالنه خود به قاهره را متوقف كرد 
اما واشنگتن در چندماه اخير از حجم انتقادهاي علني از دولت السيسي به دليل سركوب دولت منتخب 
محمد مرسي در مألعام كاسته است. در سومين روز از ماه آگوست، جان كري در دوحه با همتاهاي خود 
از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ديدار خواهد كرد. ديداري كه ناگفته پيداست هسته 
اصلي رايزني هاي دسته جمعي اعراب با وزير امور خارجه امريكا در آن مساله توافق هسته اي به دست 
آمده با ايران خواهد بود. در حاشيه اين نشست در قطر، كري با سرگئي الوروف، همتاي روس خود هم 

رايزني هايي خواهد داشت. اين رايزني ها عالوه بر مساله ايران، پرونده سوريه را هم شامل خواهد شد. 

مبارزه با تروريسم در راس همكاري هاي آتي ايران و امريكا 
گروه ديپلماسي| آيا ايران و امريكا پس از مذاكره بر سر پرونده هسته اي 
اين كشور در خصوص موضوعات و دغدغه هاي مشترك منطقه اي ديگري 
هم وارد فاز مذاكره يا همكاري محدود خواهند ش��د؟ اين پرسشي است 
كه اين روزها بسيار از وزير امور خارجه ايران و همچنين مذاكره كنندگان 
ايران و امريكا در تهران و واشنگتن پرسيده مي شود. مجيد تخت روانچي، 
معاون اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه در گفت وگو با روزنامه تلگراف در 
پاسخ به پرسشي از اين دست مي گويد: هنوز براي قضاوت در مورد احتمال 
همكاري منطقه اي با امريكا زود است. مجيد تخت روانچي درباره همكاري ايران و امريكا گفت: هنوز 
براي صحبت در مورد اينكه آيا مي توان در آينده ايران و امريكا در موضوعات منطقه اي با هم كار كنند، 
زود است، اول بايد ببينم نوزاد كنوني را مي توان بزرگ كرد يا نه و اگر اجراي توافق خوب پيش برود، فكر 
مي كنم موقعيت هايي باشد. در حال حاضر نمي توانم بگويد ايران تا چه حد مي تواند با غرب همكاري 
كند. در حال حاضر اولويت اين است كه توافق حمايت و محافظت و پرورش داده شود. مذاكره كننده 
ارشد كشورمان در ادامه افزود: اگر با اجراي درست توافق اعتماد الزم شكل گيرد، فرصت هايي وجود 
خواهد داشت، كه در وهله اول آن مبارزه با تروريسم و افراط گرايي است. اين مساله اي است كه محدود 
به منطقه خاصي نبوده و تنها مربوط به يك كشور نيست. بنابراين اينها فرصت هاي است كه مي تواند 
ميان ايران و ديگران در آينده مورد بحث باشد و به جزييات آن پرداخت. تخت روانچي با اشاره به اينكه 
داعش تهديدي بين المللي است و نيازمند پاسخي بين المللي نيز است، گفت: ما معتقديم همه اعضاي 
جامعه بين المللي بايد با همكاري يكديگر سعي در مقابله با اين مشكل داشته باشند. تصور مي كنيم 
آغاز اجراي برجام، چهار تا پنج ماه زمان الزم اس��ت بنابراين آنچه درباره آن صحبت مي كنيم چيزي 
حدود شش ماه تا يك سال آينده است و عاقالنه نيست اكنون درباره آن سخني بگوييم.«مذاكره كننده 
ارشد كش��ورمان درباره اظهارات اوباما براي قانع كردن كنگره مبني بر باقي ماندن گزينه استفاده از 
نيروي نظامي و تحميل دوباره تحريم ها عليه ايران به تلگراف گفت: اظهارات مقامات امريكايي براي 
مصرف داخلي است و صحبت از استفاده از نيروي نظامي، تهديدي توخالي است. مردم ايران مي دانند 
كه نبايد نگران اين مواضع باشند. تاريخچه تلخي ميان ايران و امريكا وجود دارد و همان طور كه گفتم 
اين توافق هسته اي مي تواند مبنايي براي تعامالت احتمالي در آينده باشد. از روانچي درباره بازگشايي 
سفارتخانه ها در تهران و لندن نيز سوال ش��د كه وي در اين خصوص گفت: مسائلي وجود دارند كه 
بايد حل شوند اما من فكر مي كنم مشكالت جدي نيستند. هنوز درباره تاريخ دقيق آن به طور رسمي 

صحبتي نكرده ايم اما فكر نمي كنم مشكل جدي وجود داشته باشد. 

گل به خودي جمهوريخواهان با انتقاد از توافق هسته اي 
گروه ديپلماسي|توافق هسته اي ايران با 1+5 همچنان در داخل اياالت متحده جنجال آفرين 
ش��ده اس��ت. نامزدهاي جمهوريخواه��ان انتخاب��ات رياس��ت جمهوري امريكا ظاه��را بهانه 
پرطمطراق تري از مذاكرات هس��ته اي ايران براي انتقاد بي حد و حصر از باراك اوباما نيافته اند. 
تشبيه توافق هس��ته اي با ايران به هولوكاست از س��وي برخي كانديداهاي جمهوريخواهان به 
حدي كاسه صبر رييس جمهور دموكرات امريكا را لبريز كرده اس��ت كه وي در اظهاراتي تند و 
تيز به اين انتقادها پاس��خ داد. رييس جمهور امريكا در كنفرانس خبري در اتيوپي در خصوص 
اين انتقادهاي ش��ديد گفت: اگر نگويم اين انتقادها خيلي بد است بايد بگويم مسخره است. به 
گزارش فارس، باراك اوباما اظهارات و مواضع شديد نامزدهاي انتخاباتي حزب جمهوريخواه در 
قبال »برجام« را تالش آنها ب��راي تغيير توجهات از »دونالد ترام��پ« نامزد اين حزب توصيف 
كرد و گفت: ش��ايد اين موضوع توجهات را به خود جلب كند و شايد اين فقط تالشي براي كنار 
زدن آقاي ترامپ از سرخط خبرهاست اما اين آن نوع رهبري نيست كه امريكا اكنون به آن نياز 
دارد. وي ضمن رد مواضع »ترامپ«، »تد كروز« سناتور جمهوريخواه و نامزد انتخابات 2016 و 
همچنين »مايك هوكابي« نامزد ديگر اين حزب در قبال مذاكرات هسته اي ايران و گروه 5+1 
تاكيد كرد: طي 18 ماه باقي مانده از دوران رياست جمهوري من كليدهاي كاخ سفيد را تحويل 
مي دهم، مي خواهم اطمينان حاصل كنم كليدها را به فردي بدهم كه درباره مش��كالت جدي 
كه كشور و جهان با آنها مواجه است، جدي باش��د. در عين حال انتقاد از مخالفت هاي بي حد و 
حصر جمهوريخواهان به جب بوش يكي از اصلي ترين نامزدهاي اين گروه براي رياست جمهوري 
امريكا هم رس��يد. جب بوش هم در تازه ترين اظهارات خود، قياس هولوكاس��ت با برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام(، را »نادرست و غلط« توصيف كرد. روز دوشنبه بود كه »مايك هوكابي« 
در مصاحبه اي نتايج پاياني مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 را با هولوكاست مقايسه كرد و گفت: 
دولت باراك اوباما با امضاي اين توافق، اسراييل را تا در هاي كوره هاي آتش، هدايت كرده است. 
اظهارات نامزد جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري با واكنش هاي زيادي روبه رو شد تا جايي 
كه وندي شرمن، مذاكره كننده ارشد امريكا در گفت وگوهاي هسته اي و همچنين باراك اوباما 
به آن واكنش نشان دادند. البته اين پايان واكنش ها نبود و هم حزبي هاي هوكابي هم در اين باره 
اظهارنظر كردند. برادر رييس جمهور سابق امريكا كه از منتقدان مذاكرات هسته اي ايران و گروه 
1+5 است در پاس��خ به س��والي درباره اظهارنظر هوكابي گفت: من فكر مي كنم ما بايد قطعا از 

ادبيات آرام تري استفاده كنيم. استفاده از اين نوع ادبيات غلط و اشتباه است. 

گروه ديپلماس�ي| از رياض به تهران. فدريكا 
موگريني، مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپ��ا دو مقصد جنجالي براي س��فر منطقه اي 
بي سابقه خود انتخاب كرد. بانوي مذاكرات ايران 
و 1+5 در ل��وزان و روز تاريخ��ي 14 جوالي به 
عنوان نخستين مقام ارشد اروپايي پس از توافق 
جامع هس��ته اي وين به تهران آم��د. وزير امور 
خارجه 42 ساله سابق ايتاليا براي نخستين بار 
از زمان حضور در راس قدرت در كميته سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در پايتخت كشوري حاضر 
شد كه تا يك ماه پيش هرگونه رابطه سياسي و 
اقتصادي با آن فعلي مكروه بود. سفري تاريخي 
يك روز پيش از 24 ساعت تاريخي تر حضور وزير 
امور خارجه جنجالي فرانسه در ايران. موگريني 
ظهر روز گذش��ته وارد تهران ش��د و در ضيافت 
ناهاري كه وزير امور خارجه ايران در وزارت امور 
خارجه براي وي و هيات هم��راه در نظر گرفته 
بود، ش��ركت ك��رد. وي پس از ناه��ار دقايقي با 
محمد جواد ظريف در مقاب��ل خبرنگاراني كه 
مش��تاق گرفتن نخس��تين تصاوير بانوي قاره 
سبز در ايران بودند، ايس��تاد و سپس براي آغاز 
روند رايزني هاي دوجانبه راه��ي اتاق مذاكرات 
شد. س��فر به رياض پيش از حضور در تهران به 
گمانه زني هاي رسانه اي در خصوص آنچه ميان 
فدريكا موگريني و عادل الجبير، وزير امور خارجه 

عربستان گذشت، دامن زده است. 
    از اصرار موگريني بر آشتي منطقه اي 

تا    تكرار اتهام هاي الجبير
ايران در منطقه، ايران در رابطه با عربستان و 
مذاكرات هسته اي ايران، محورهاي رايزني هاي 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپا در 
شبه جزيره عربس��تان با عال الجبير، وزير امور 
خارجه اين كش��ور ب��ود. گفته مي ش��ود كه به 
اس��تثناي ايران، دو مقام در خصوص يمن هم 
گفت وگوهاي كوتاهي انجام داده اند. با اين همه 
خروجي رسانه اي س��فر موگريني به عربستان 
س��عودي، به اصرارهاي وي براي آشتي برخي 
كشورهاي منطقه با ايران پس از توافق هسته اي 
و تكرار ادعاهاي بي اساس از سوي عادل الجبير 
در خصوص ايران اختصاص داشت. موگريني در 
نخستين تجربه حضور در عربستان سعودي به 
عنوان مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، 
تالش كرد ب��ه گونه اي نق��ش ميانجي هرچند 
در موضع گيري هاي ش��فاهي را ميان رياض و 
تهران بازي كند. وي در نشس��ت مطبوعاتي با 
حضور الجبيرخواهان آغاز مذاكرات ميان ايران و 
كشورهاي عرب منطقه شد تا به »بي اعتمادي« 
در خاورميان��ه پاي��ان داده ش��ود. موگريني در 
اظهارنظر خود در خصوص دس��تاوردهايش از 
سفر به عربستان به نوعي ميان ايران، عربستان 
و يمن پل ارتب��اط معنايي ايجاد ك��رد و گفت: 
»مقامات عربس��تان در مورد برنامه هس��ته اي 
ايران و وضعيت اسفبار انساني در يمن گفت وگو 
كرديم و اتحاديه اروپا معتقد است كه نقش مهم 
عربستان در منطقه و جهان مي تواند براي پايان 
دادن به بحران ها كارس��از باشد.« سوريه و عراق 
هم از تيررس موضع گيري ه��اي موگريني دور 
نماندند. موگريني در بخش هايي از سخنان خود 
تاكيد كرد كه اتحاديه اروپا خواهان توقف جنگ 
در سوريه اس��ت و در اين راستا تالش مي كند و 
بحران عراق نيز ك��ه به خطري ب��راي جهان و 

منطقه تبديل شده، بايد حل و فصل شود. 
نوبت ب��ه وزير ام��ور خارجه عربس��تان كه 
رس��يد، الجبير در حضور موگريني بي توجه به 
سخنان وي مبني بر آشتي منطقه اي، ادعاهاي 
پيش��ين در خصوص ايران را تكرار كرد. الجبير 
كه همچنان اي��ران را كش��وري مي داند كه در 
زمان حضور وي در سفارت عربستان در امريكا 
قصد ترور وي را داش��ت، تهران را به مداخله در 
امور كشورهاي عربي متهم كرد. وي همچنين 
از س��خنان اخير ن��وري مالكي، نخس��ت وزير 
پيش��ين عراق و معاون كنوني رييس جمهوري 
اين كشور به ش��دت انتقاد كرد و گفت: سياست 
»طايفه گرايي« كه مالك��ي آن را دنبال مي كند 
باعث ويراني عراق شده اس��ت. الجبير كه ايراد 
اتهام به همس��ايگان را مبن��اي ادبيات انتخابي 
خود در نشس��ت خبري با موگريني ق��رار داده 
بود، در ادامه افزود: بسياري از سخناني كه نوري 

مالكي درباره عربس��تان ايراد مي كند هيچ پايه 
و اساسي ندارد. عربستان در نوك پيكان جنگ 
با تروريسم قرار دارد و ما با كشورهاي اروپايي بر 
سر اين موضوع كه تمامي گروه هاي عراقي بايد 
در اداره اين كشور سهيم باشند توافق نظر داريم. 
موگريني در م��دت زمان حضور چندس��اعته 
خود در رياض توضيحاتي را در خصوص برخي 
جزييات موج��ود در متن برج��ام و همچنين 
ضمانت ه��اي قي��د ش��ده در آن ب��راي اعمال 
محدوديت بر برنامه هسته اي ايران به مقام هاي 

عربستان سعودي داد. 
در حالي ك��ه ناگفته پيداس��ت ك��ه براي 
بسياري از كش��ورهاي منطقه نه فعاليت هاي 
هسته اي در چارچوب ايران كه قدرت منطقه اي 
و بهبود وضع اقتصادي ايران اس��ت كه دغدغه 
اصلي به ش��ما مي رود، موگريني در كنفرانس 
خبري خود با الجبير اعالم كرد كه نگراني هاي 
كش��ورهاي عربي را به خوب��ي درك مي كند و 
اعتقاد دارد كه هن��وز اعتماد الزم مي��ان آنها و 
ايران ش��كل نگرفته اس��ت. موگريني در مدت 
زمان حضور در رياض چندين بار تاكيد كرد كه 
توافق هس��ته اي ميان ايران و 1+5، ش��الوده اي 
محكم و اس��توار دارد و وي اميدوار است كه اين 
توافق راه آينده اي متفاوت را در منطقه باز كند 
تا مسيرها از رويارويي به س��وي همكاري برود. 
اظهارات منفي الجبير در خصوص رابطه با ايران 
در حالي پ��رده از موضع اصلي ري��اض در قبال 
توافق هسته اي انجام گرفته برداشت كه رييس 
دستگاه ديپلماسي عربستان پنجشنبه گذشته 
و پس از بازگش��ت از ديدار با جان كري و باراك 
اوباما در واشنگتن گفته بود به نظر مي رسد توافق 
هسته اي ايران توافق قابل قبولي است. عربستان 
پس از حصول توافق هسته اي ميزان انتقادها از 
ذات اين توافق در مالعام را به صفر رسانده است 
اما حجم سفرهاي مقام هاي امريكايي و اروپايي 
به اين كشور در 10 روز گذشته نشان مي دهد كه 
رياض در پشت پرده از حصول اين توافق خرسند 

نيست. 
    ظريف از گفت وگوهاي سطح باال

 با اروپا خبر داد
نشست خبري محمد جواد ظريف با مسوول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با يك س��اعت 
تاخير و در حال��ي كه تقريبا نماين��دگان تمام 
رس��انه هاي ايراني در محل حاضر ش��ده بودند، 
آغاز ش��د. پيش از حضور دو مقام عاليرتبه ايران 
و اتحاديه اروپا، هلگا اش��ميد معاون مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و معاونان وزير 
امور خارجه ايران وارد سالن شده و در محل هاي 
تعيين ش��ده نشس��تند. موگريني در حالي كه 
ش��ال صورتي رنگ بلن��دي بر س��ر انداخته و 
پوششي شبيه به كاترين اشتون، مسوول سابق 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا را انتخاب كرده 
بود پش��ت ميكروفن قرار گرفت. فالش دوربين 
خبرنگاران هربار كه موگريني دس��تان خود را 
براي تنظيم هدفون و روس��ري اش باال مي برد، 
تندتر از قبل مي زد. محمدجواد ظريف به عنوان 
ميزبان، نشس��ت خبري را با خوشامدگويي به 
همتاي خ��ود در مذاكرات هس��ته اي آغاز كرد: 
من حض��ور نماين��ده اتحاديه اروپاي��ي در امور 
سياس��ت خارجي و دفاعي سركار خانم فدريكا 
موگريني در ايران را در شرايطي كه فصل نويي 
از رابطه بين اتحاديه اروپا و ته��ران آغاز خواهد 
ش��د، به فال نيك مي گيرم. ما ب��ا اتحاديه اروپا 
داراي رواب��ط گس��ترده اي بوده اي��م و اميدوارم 
از طريق تواف��ق با عبور از بحران��ي كه به نظر ما 
بي دليل و غيرض��روري بود بين اي��ران و گروه 
3+3 يا آنچه م��ا از آن به عنوان گ��روه 1+5 ياد 
مي كنيم، وارد مرحله جديدي از روابط ش��ويم. 
در س��فر امروز خان��م موگريني، م��ا بحث هاي 
بس��يار خوبي در مورد اجراي برنامه جامع اقدام 
مش��ترك يا همان برجام داشتيم و همين طور 
بحث ها و گفت وگوهايي در م��ورد آينده روابط 
ايران و اتحاديه اروپا انج��ام داديم. در بخش اول، 
اتفاقاتي كه قرار اس��ت از روز اعالم جمع بندي 
مذاكرات ت��ا روز اج��راي توافق ك��ه در فاصله 
60 تا 70، 80 روز آينده ص��ورت مي گيرد بايد 
اقداماتي هم از طرف ما و ه��م از طرف اتحاديه 
اروپا صورت بگيرد ك��ه اين اقدامات هم از جانب 

ايران و هم از جانب اتحاديه اروپا ش��روع ش��ده 
است و تصميم گيري هاي اوليه در اتحاديه اروپا 
با تصويب و اعالم حماي��ت از برنامه جامع اقدام 
مشترك شكل گرفت. اميدواريم با همين روش، 
اقدامات دو طرف براي حل مس��ائل و همكاري 
ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل 
و فصل موضوعات باقي مانده و همكاري اتحاديه 
اروپا و اياالت متحده امريكا براي آماده سازي لغو 
تحريم ها، اين توافق جنبه اجرايي به خود بگيرد 
و بتوانيم در زمان مناسب اقدامات طرفين را كه 

توافق كرده اند به خوبي و با دقت انجام دهيم. 
رييس دستگاه ديپلماس��ي ايراني در ادامه 
س��خنانش گفت: م��ا در خص��وص موضوعات 
م��ورد عالق��ه اي��ران و اتحاديه اروپ��ا صحبت 
كردي��م. م��ا در طول چندين س��ال گذش��ته 
بحث هاي مان با اتحاديه اروپا بيش��تر متمركز 
به مساله هس��ته اي بوده اس��ت در صورتي كه 
قبل از آن م��ا دوره هايي از گفت وگ��و با اتحاديه 
اروپا داشتيم كه در يك زمان، از اين گفت وگو ها 
به ن��ام گفت وگو هاي انتق��ادي نام ب��رده و بعد 
از آن به عن��وان گفت وگوهاي جامع ش��ناخته 
مي ش��د. ما امروز تصميم گرفتيم ك��ه يك دور 
جديدي از گفت وگوها را مي��ان ايران و اتحاديه 
اروپا شروع كنيم كه براساس روشي كه اتحاديه 
اروپا دارد، ب��ه اين گفت وگوه��ا، گفت وگوهاي 
س��طح باال خواهيم گفت. اي��ن گفت وگوها در 
آينده اي نزديك در سطح معاونان وزير خارجه 
جمهوري اسالمي ايران و معاون خانم موگريني 
ش��روع خواهد ش��د و به تدريج در س��طح وزرا 
ادامه خواهد ياف��ت. موضوعات مختلفي در اين 
گفت وگوها مدنظر است كه حوزه هاي همكاري 
ما و اتحاديه اروپا خواهد بود. موضوعات ش��امل 
انرژي، حم��ل و نقل، تجارت، محيط زيس��ت، 
حقوق بشر و مسائل مربوط مبارزه با مواد مخدر 
و ساير حوزه هاي همكاري است. همچنين در اين 
گفت وگوهاي سطح باال، موضوعات منطقه اي 
را هم مورد توجه ق��رار خواهيم داد. بحران هايي 
كه در منطقه ش��كل گرفته، ن��ه تنها تهديدي 
براي منطقه ما است بلكه تهديدي جدي براي 
كل جهان و مخصوص��ا براي اعض��اي اتحاديه 
اروپا اس��ت. افراط گرايي، فرقه گرايي و تروريسم 
كه باعث گسترش خشونت و ناامني در منطقه 
شده، همزمان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
نيز به خش��ونت و افراط گرايي منجر شده است 
كه اين نگراني مش��ترك ما اس��ت. پيش بيني 
مي كنم عالوه بر اقدامات مان در خصوص برجام، 
درباره ساير مسائل و موضوعاتي متنوعي كه به 
آنها اشاره كردم نيز همكاري هايي بين طرفين 
شكل بگيرد. اميدوارم اين سفر، شروع جديدي 
مبتني بر احترام متقابل و همكاري مشترك در 

حوزه هاي منافع مشترك باشد. 
    موگريني از فصل جديدي در رابطه 

با ايران  سخن گفت 
پس از محمدجواد ظريف، نوبت به مهمان 
وزارت امور خارجه رسيد تا از نخستين تجربه و 
بهانه حضور در ايران در جامه مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا بگويد. وجه مشترك تمام 
اظهارنظرها و يادداش��ت هاي فدريكا موگريني 
پ��س از توافق جام��ع هس��ته اي در وين، حس 
اميدواري پررنگ به اجراي دقيق برجام و پديد 
آمدن فصلي ن��و در رابطه ميان اي��ران و جهان 
اس��ت. در تهران هم موگريني عنان سخن را به 
خوش بيني و اميدواري هاي پررنگ براي ارتقاي 
رابطه ميان ته��ران و اتحاديه اروپ��ا داد. وي در 
ابتداي كالم از دولت و مردم ايران براي حضورش 
در تهران قدرداني كرد و سپس با اشاره به توافقي 
كه در چهاردهمين روز از ماه جوالي ميان ايران 
و 1+5 به دس��ت آمد، گف��ت: دو هفته پيش در 
وين بوديم كه با تعهد شما به توافقي رسيديم و 
من از اين تعهد تشكر مي كنم. توافق بين ايران 
و 1+5 نش��ان داد كه اگر طرفي��ن اراده، صبر و 
تحمل داشته باشند با ديپلماسي مي توانيم به 
نتيجه برسيم و اين خبر خوبي براي منطقه و دنيا 
است. اين نخستين ماموريت من در ايران پس 
از توافقنامه است تا بتوانيم برجام را از جنبه هاي 
متف��اوت مورد بررس��ي قرار دهي��م. موگريني 
در جريان س��خنان خود در اين نشست خبري 
چندين بار از پتانس��يل باالي توافق هس��ته اي 

و توانايي تعميم دادن آن به س��اير مس��ائل در 
قالب همكاري هاي سياسي و اقتصادي با ايران 
سخن گفت: پتانسيل اين توافق بسيار باالست 
زيرا فصل جدي��دي در حداقل چه��ار حوزه به 
خصوص براي ايران دارد. 60 درصد مردم ايران 
زير ٣٠سال هستند و اين توافق سرمايه گذاري 
مقامات براي آينده مردم است. من از حمايت ٢٨ 
قدرت اروپا برخوردار هستم تا بگويم مي توانيم 

توافق را پيش ببريم. 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپا 
با اش��اره به اينكه ايران و اروپا از نظر جغرافيايي، 
تاريخ��ي و فرهنگ��ي نزديك هس��تند، گفت: 
ايران و اروپ��ا مي دانند كه تمدن س��از بودن به 
چه معنا اس��ت. زماني كه تحريم ها لغو ش��ود، 

سرمايه گذاري اروپا به ايران خواهد آمد. 
موگريني ب��ا ذكر اين مطلب ك��ه ما در يك 
منطقه قرار داريم و خاورميان��ه و اروپا از طريق 
درياي مديترانه با يكديگر همس��ايه هس��تند، 
افزود: يكي از فصل هاي سخت بين ما و ايران آغاز 
شده كه اين موضوع يكي از فصول مهم خواهد 
بود و اينكه ما بتوانيم س��هم بهتري در خصوص 
روابط با يكديگر داشته باشيم. من آغاز روابط را 
يك ارزش افزوده ب��راي اي��ران و 1+5 مي دانم. 
مي توانيم از سوريه و در مبارزه با تروريسم روابط 
خود را گس��ترش دهيم و اروپا اميدوار است كه 

ايران بتواند نقش خود را در منطقه ايفا كند. 
موگرين��ي رواب��ط دوجانبه، منطق��ه اي و 
بين المللي با اي��ران را براي اتحادي��ه اروپا حايز 
اهميت خواند و از مقام هاي ارشد و رهبري ايران 
به دليل تعه��د و ميل براي بهبود آينده كش��ور 

تشكر و قدرداني كرد. 
موگرين��ي كه در جري��ان مذاك��رات ايران 
و ش��ش كش��ور مقابل آن نقش نماين��ده 5+1 
را برعه��ده داش��ت در خص��وص چش��م انداز 
همكاري هاي ايران و اروپا گفت: لغو تحريم ها كه 
البته با اجراي توافق انجام مي شود، فرصت هايي 
را ب��راي س��رمايه گذاران اروپاي��ي در اي��ران و 
همچنين ايرانيان در اروپا فراهم مي كند كه اين 
تالش براي آينده مردم ايران است. ما مي توانيم 
يك نگرش هماهنگ در زمينه اقتصادي، تجاري 
و سياس��ي داش��ته باش��يم. همچنين بهترين 
شيوه اين است كه اطمينان حاصل كنيم توافق 
در زمان خ��ود انجام مي ش��ود. اج��راي كامل 
توافق بهترين روش براي باز ك��ردن راه ها براي 

سرمايه گذاري در ايران است. 
    نگران  اجراي توافق در ايران نيستم 

پرسش اهالي رس��انه هاي داخلي و خارجي 
از محمدج��واد ظري��ف و فدري��كا موگرين��ي 
به دلي��ل كمبود وقت به دو س��وال از مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و يك پرس��ش 
از محمدجواد ظري��ف محدود ش��د. خبرنگار 
بي بي سي از وزير امور خارجه كشورمان پرسيد: 
برخ��ي از مقامات اي��ران مي گويند ك��ه توافق 
هسته اي، از برخي خطوط قرمز نظام عبور كرده 
اس��ت. آيا ش��ما از اجراي تواف��ق و تعهدات تان 
نگران نيس��تيد؟ محمدجواد ظريف در پاس��خ 
گفت: جمهوري اس��المي ايران از ابتدا هر زمان 
كه تعهدي داشته به آن تعهد پايبند بوده و اين 
پايبندي در زم��ان اجراي برنام��ه موقت اقدام 
مش��ترك در ژنو ك��ه در طول 20 ماه گذش��ته 
توس��ط ما با جديت و دقت اجرا و انجام شده به 
چشم ديده شده است. البته مردم ايران نسبت 
به گرايش ها و سياست هاي برخي از كشورهاي 
غربي نگراني هايي دارند و ضرورت دارد با اجراي 
جدي و دقيق و منطبق با برنامه اقدام مشترك، 
كشورهاي غربي به ويژه امريكا تالش كنند كه 
بي اعتمادي مردم ايران نسبت به سياست هاي 

خود را جبران كنند و از طريق اين جبران فصل 
جديدي نيز آغاز شود. من هيچ نگراني ندارم كه 
پس از اينكه اين توافق مراح��ل قانوني خود در 
ايران را طي مي كند، جمهوري اسالمي به آنچه 

كه تعهد كرده پايبند خواهد بود. 
    اراده سياسي را در ظريف و 

مقام هاي ايران   مي بينم 
س��وال خبرنگار ايرنا از فدريكا موگريني به 
چش��م انداز همكاري هاي ايران و اتحاديه اروپا 
در س��ايه توافق هس��ته اي اختصاص داش��ت 
كه موگرين��ي در توضيحات اوليه خود پاس��خ 
اين پرس��ش را داده بود و در مقام پاس��خ همان 
س��خنان را مبني بر اينكه بهترين ش��يوه اين 
اس��ت كه اطمينان حاصل كنيم توافق در زمان 
خودش و به صورت خوب و تسهيل شده و كامل 
اجرايي خواهد شد را تكرار كرد. سوال خبرنگار 
بي بي س��ي از مهمان ايراني ها در اين نشس��ت 
نگاهي به مقصد اوليه موگريني پيش از رسيدن 
به تهران داشت: ش��ما روز گذشته در عربستان 
بوديد. آيا در آن سفر توانستيد كه به مقامات اين 

كشور در رابطه با توافق اطمينان بدهيد؟ 
مذاكره كنن��ده اروپاي��ي در رايزني ه��اي 
هسته اي ايران و 1+5 در پاسخ گفت: من ديروز 
در عربس��تان بودم و خوش��حال ش��دم كه در 
منطقه با مقامات مختل��ف گفت وگو كردم. من 
اراده سياس��ي از طرف آقاي ظري��ف و رهبران 
ايران را ديده ام تا فصل جديدي بر روابط  ش��ان 
با همس��ايگان خود باز كنند. تعهد ش��خصي 
من اين اس��ت كه اين پيام را به تمام كشورهاي 
خليج ف��ارس، خاورميانه، جامع��ه بين المللي 
و اتحاديه اروپا بده��م كه اين تواف��ق مي تواند 
امنيت منطقه را بهبود بخشد چراكه اين توافق، 
توافقي خوب و محكم است زيرا اين توافق نقطه 
شروع است و پتانس��يل هايي را به ما مي دهد تا 
با اتكاي به آن، روابطي براس��اس اعتماد داشته 
باش��يم. اعتمادي كه االن زياد نيس��ت چرا كه 
قبال اعتمادي وجود نداش��ت ولي اي��ن توافق 
مي تواند پاي��ه اي براي آين��ده و اعتماد متقابل 
شود. بايد بگويم كه اين منطقه نيازمند آينده اي 
متفاوت است كه نه براس��اس مواجهه و برخورد 
بلكه براس��اس همكاري، ديپلماسي، ديالوگ و 
چندجانبه گرايي باش��د و تمام گروه ها در آينده 

خود نقش داشته باشند. 
    حسن روحاني: در سايه اين توافق 

به جاي گذشته به آينده نگاه كنيم
مس��وول سياس��ت خارجي اتحادي��ه اروپا 
پس از دي��دار با محم��د جواد ظري��ف به دفتر 
رياس��ت جمهوري رفت��ه و براي نخس��تين بار 
از زمان حضور در مس��ند مس��وول سياس��ت 
خارج��ي اتحادي��ه اروپ��ا ب��ا حس��ن روحاني، 
رييس جمه��ور كش��ورمان دي��دار و گفت وگو 
ك��رد. رييس جمهوري در دي��دار نماينده عالي 
اتحاديه اروپا در سياس��ت خارجي، توافق وين 
را نمايش قدرت ديپلماسي براي حل اختالفات 
و مش��كالت بين المللي دانس��ت و گفت: بايد 
همان طور ك��ه براي حصول توافق تالش ش��د، 
بر اجراي دقيق و كامل آن نيز متمركز شويم تا 
ملت هاي ما و همه جهان، از ثمرات آن بهره مند 
شوند. حجت االس��الم والمسلمين دكتر حسن 
روحاني با اش��اره ب��ه اينك��ه مذاكره كنندگان 
دو ط��رف روزهاي فش��رده و پ��ركاري را براي 
دستيابي به توافق پشت س��ر گذاشتند، گفت: 
توافقي كه حاصل شد، براي آينده روابط منطقه، 
اروپا و جهان بس��يار مهم و تاثيرگ��ذار خواهد 
بود. دكتر روحاني با اظهار اميدواري نس��بت به 
اينكه توافق وين مدلي ب��راي حل و فصل ديگر 
موضوعات منطقه و جهان ش��ود، تصريح كرد: 

اين توافق براي همه كش��ورهاي دنيا پيام صلح 
به همراه داش��ت و گواه آن بود ك��ه توافق هاي 
بين المللي به ش��رط آنكه عادالنه رعايت شوند، 
هنوز تاثيرگذارن��د و گفت وگو مي تواند به حل و 
فصل مشكالت سياسي منجر ش��ود. ايراني ها 
براس��اس اصول فرهنگي، ديني و ملي به عهد 
خود، پايبن��د هس��تند و اجراي دقي��ق توافق 
وين بعد از طي مراحل تصويب توسط طرفين، 
كمك مي كند تا روابط دو ط��رف را آنچنان كه 
شايس��ته جمهوري اس��المي ايران و اتحاديه 
اروپاس��ت، گس��ترش دهيم. رييس جمهور در 
ادامه افزود: درست است كه ارتقاي سطح روابط 
اقتصادي و تجاري در دسترس و راحت تر از ديگر 
عرصه هاي روابط دوجانبه اس��ت، اما با توجه به 
ظرفيت هاي باالي جمهوري اس��المي، روابط 
علمي، فناوري، فرهنگي و سياس��ي با اتحاديه 
اروپا نيز بايد متحول شود. رييس دولت يازدهم 
با اشاره به فجايع بسيار دلخراشي كه عليه برخي 
ملت هاي منطقه رخ مي دهد، گفت: يكي ديگر از 
ثمرات اجراي توافق وين، همكاري براي عمل به 
تعهد سنگيني است كه همه ما در برابر بشريت 
و آرمان هاي انس��اني براي مبارزه با تروريسم و 
توقف جنگ و خونريزي عليه انسان هاي بي گناه 
برعهده داري��م. دكتر روحاني ب��ا تصريح اينكه 
توافق وين ب��ه ضرر هيچ كش��وري، از جمله در 
منطقه نخواهد بود، اضاف��ه كرد: اكنون فرصتي 
فراهم آمده تا كمتر به گذش��ته ن��گاه كرده و به 
آينده اي بينديشيم كه مي تواند براساس روابط 
مبتني بر احترام متقابل، منافع مشترك و جمعي 

را توسعه دهد. 
     اروپا به دنبال همكاري هاي سطح 

باال با ايران است
نماينده عال��ي اتحاديه اروپا در سياس��ت 
خارجي نيز در اين ديدار با ابراز خرس��ندي از 
سفر به كشورمان پس از حصول توافق وين، از 
رييس جمهوري به پاس حمايت ها و مديريت 
ايشان در طول مذاكرات و همچنين از اعضاي 
تيم مذاكره كش��ورمان كه با ق��درت، تعهد و 
انصاف مذاكرات را دنبال و به نتيجه رس��اندند، 
تجليل و سپاس��گزاري كرد. ب��ه نمايندگي از 
اتحاديه اروپا مي گويم كه م��ا با تعهد و وحدت 
كامل از اي��ن توافق حمايت ك��رده و به عنوان 
عضو كميسيون مشترك، بر اجراي گام به گام 
اين توافق جهت اجراي صحيح، دقيق و به موقع 
آن نهايت تالش خود را ب��ه كار خواهم گرفت. 
موگريني ب��ا بيان اينك��ه اتحادي��ه اروپا براي 
گش��ودن فصل تازه اي از روابط با ايران، كامال 
آماده و مصمم اس��ت، خاطرنشان كرد: خطاب 
به آن دسته معدود از كشورها كه نسبت به اين 
توافق ابراز نگراني مي كنند، مي گويم كه وقتي 
ما چنين حجمي از س��رمايه گذاري سياسي را 
براي حصول اين توافق انج��ام داديم، منطقي 
است كه همين ميزان اراده و سرمايه گذاري را 
براي اجراي آن صرف خواهيم كرد. وي با اشاره 
به اينكه در اين سفر تالش كردم تا گفت وگوها 
در جه��ت هم��كاري س��طح ب��االي اتحاديه 
اروپ��ا و اي��ران در عرصه هاي س��رمايه گذاري، 
همكاري ه��اي اقتصادي و تج��اري،  همكاري  
در رابطه با محيط زيس��ت و مسائل منطقه اي 
پايه گذاري ش��ود، گفت: به سختي هاي مسير 
پيش رو واقفيم اما با توجه به پايه هاي محكمي 
كه بنا گذاشته ايم، معتقدم مي توانيم به خوبي 
به پيش برويم. موگرين��ي در پايان گفت: قطعا 
در هفته هاي پيش رو شاهد تردد تعداد زيادي 
از نماين��دگان اروپايي به ته��ران خواهيد بود 
كه نش��ان مي دهد ظرفيت ها و توانمندي هاي 
فراواني براي گسترش روابط با ايران وجود دارد.

غني سازي توافق در تهران 
    حسن روحاني:توافق هسته اي وين به ضرر هيچ كشوري در منطقه نخواهد بود

    فدريكا موگريني:توافق هسته اي مي تواند پايه اي براي اعتماد ميان ايران و اعراب منطقه باشد
    محمد جواد ظريف: ما امروز تصميم گرفتيم كه دور جديدي از گفت وگوها را ميان ايران و اتحاديه اروپا شروع كنيم
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نگاه روز
رواب��ط ديرين��ه اي��ران و اروپا 
و  س��رگيري  از  مش��تاق 
جنب وج��وش دوباره اس��ت. 
10 س��ال دوري و مفارق��ت، 
پتانس��يل هاي زي��ادي در دو 
طرف به وجود آورده است. اروپا 
به كسب مرتبه اول در تجارت 
و اقتص��اد با ايران مي انديش��د 
كه تا س��ال 1384 فقط حجم تجاري آن 35 ميليارد دالر 
بوده است. اين حجم در ش��رايط امروزي مي تواند به سطح 
50 ميليارد دالر در سال برسد. از س��ال 1384 كه پرونده 
هس��ته اي ايران دچار كش��مكش هاي سياسي ش��د و با 
سوءمديريت دولت وقت، اين پرونده از شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
ارجاع شد تا خطر امنيتي فعاليت هاي هسته اي ايران مورد 
رسيدگي قرار گيرد و به دنبال آن به تدريج شش قطعنامه 
الزم االجرا در فصل هفتم منشور به ايران تحميل شد، روابط 
تجاري اقتصادي ايران و اروپا س��ير نزولي كرد. اين س��ير 
نزولي در همه ابعاد انجام ش��د، در روابط سياسي به جايي 
رسيد كه نه وزيري از اروپا به ايران سفر مي كرد و نه متقابال 

از ايران. رفت و آمد هاي در س��طوح باالتر از وزير كه اصوال 
جايگاهي نداشت و در ايام برگزاري مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد و يا نشست هاي بين المللي، برخي مالقات هاي 
محدود انجام ش��د. ايران و اروپا در دوران اصالحات آنقدر 
به هم نزديك ش��دند ك��ه »گفت وگوهاي انتق��ادي« به 
»گفت وگوهاي جامع« در روابط دو طرف تبديل شد و اروپا 
به جاي نق زدن قبول كرد كه آستين باال زده در مشكالت 
از حقوق بشر گرفته تا معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر و 
ساير مسائل با ايران دست مشورت و همكاري دهد ولي از 
سال 1384 به بعد به تدريج همه چيز تعطيل شد. از آنجا كه 
قطعنامه هاي گفته شده، ايران را مخل امنيت بين المللي 
معرف��ي مي ك��رد، ورود تكنولوژي هاي غيرهس��ته اي و 
غيرنظامي هم به ايران ب��ه بهانه هاي واهي از س��وي اروپا 
متوقف ش��د. رفت و آمدهاي هواپيمايي و روابط بانكي نيز 
دچار همان سرنوشت تاريك ش��د و اروپا و ايران هردو ضرر 
كردند. امروز ايران بازاري 80 ميليوني و بس��يار تشنه براي 
سرمايه گذاري و نوسازي صنعت خود اس��ت و اروپا هم در 

پرتو ركود مزمن مالي بين الملل��ي درصدد يافتن بازارهاي 
جديد و خروج از ركود است. بنابراين ايران و اروپا شديدا به 
همكاري و شراكت يكديگر احتياج دارند. سياست خارجي 
ايران بعد از هشت سال تنش زايي، دوباره دوران تنش زدايي 
را انتخاب كرده و تعامل سازنده محور گفت وگوهاي ايران 
با جهان به ش��مار مي رود. اكنون جهان نسبت به 10 سال 
پيش به مراتب در آش��وب و ناامني بيشتري بسر مي برد و 
نيازمند همكاري و نه چالش و درگيري مي باشد. موج عظيم 
سفياني عصر يعني داعش تارو پود جوامع اسالمي را درهم 
مي ريزد و امنيت خاورميان��ه و به طور كلي امنيت جهان را 

زير سوال برده است. 
غرب بخوبي دريافته كه ايران در سياس��ت خارجي بسيار 
معتدل، واقع گرا و مخالف هرگونه تندروي و افراطي گري 
است. هنگامي كه اروپا مقايسه اي بين سياست هاي ايران 
و عربس��تان مي كند، درك مي كند كه عربس��تان نه تنها 
در درون كش��ور بلكه در خارج از كش��ور هم به تروريسم 
كور اشتغال دارد و ماه هاست ش��بانه روز به بمباران مردم 

بي دفاع و مظلوم يمن مشغول است. عربستان، قطر و تركيه 
بنيانگذاران داعش و گروه هاي مشابه هستند كه جز نفرت، 
افراطي گري و كشتار انسان ها چيزي به ارمغان نياورده اند 
و اين قبيل كش��ورها نمي توانند قدرت ه��اي منطقه اي 
قابل اعتماد باش��ند. سياس��ت هاي جمهوري اس��المي 
ايران در منطقه مخالف و عكس سياس��ت هاي آنان بوده 
و سعي كرده در مقابله با تروريس��م و افراطي گري استوار 
و مقاوم بايستد و دست ياري به عراق، سوريه، افغانستان، 
يمن، لبنان و ديگر نقاط داده اس��ت. اين سياست از چشم 
جهانيان پنهان نبوده و به خوبي مي دانند ايران تحت فشار 
سياسي اقتصادي غرب مي توانس��ت راه افراط و تندروي 
را در پيش بگيرد وليكن ايران از اصول انس��اني و اسالمي 
تخطي نكرد و در بدترين ش��رايط، اصالت خ��ود را حفظ 
كرد و اين كارنامه افتخار آميز كش��ورمان بشمار مي رود. 
اتحاديه اروپا ك��ه بدنبال يافتن پايه هاي قاب��ل اعتماد در 
منطقه براي مبارزه با افراطي گري و تروريسم است، قصد 
دارد زمينه هاي هم��كاري با ايران در همه ابع��اد را فراهم 

سازد و خانم موگريني پيام آور اين تصميم است. نمايشي 
كه ايران در مذاكرات هسته اي از خود نش��ان داد، غرب و 
شرق را قانع س��اخت كه ايران اهل منطق و شريكي قابل 
اعتماد اس��ت لذا امروز همه از هم س��بقت مي گيرند كه 
دست دوستي به ايران بدهند و پايه هاي روابط مستحكمي 
را فراهم كنند. ايران در مذاكرات هس��ته اي هم ياران خود 
را ش��ناخت و آنها را امتحان كرد. آقاي فابيوس وزير امور 
خارجه فرانس��ه هيچ محبوبيتي در ايران ن��دارد و نام وي 
مصادف با مواضع اسراييل، سنگ اندازي و تحميل شرايط 
نابرابر و غير احترام آميز به ايران است. ايران نمي تواند رفتار 
خصمانه فرانسه را در طول مذاكرات به فراموشي بسپارد 
مگر اينكه فرانسه درصدد جبران گذشته خود برآيد. فرانسه 
نشان داده س��وداگري است كه فقط درصدد كسب منافع 
زودگذر در روابط خود با ايران بوده و اصولي قابل اعتماد در 
روابط با ايران نداشته و ندارد. با اينكه فرانسه كشور مهمي 
در اتحاديه اروپا به شمار مي رود، ولي سياست رفتاري اين 
كشور تفاوت ماهوي با ديگر اعضاي اتحاديه داشته است. 
به هر حال بايد در انتظار اعالم پشيماني فرانسه و اثبات آن 

در عمل بود. 
٭   استاد دانشگاه – حقوق بين الملل

خوشامد به اتحاديه اروپا

سيد علي خرم  ٭ 


