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وزرای خارجه چین و روسیه در گفتوگویی بر حفظ برجام تأکید کردند

عراقچی هیچ پیامی به بایدن نداده است

پاسخ ایران به مواضع
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی

ســعید خطیــبزاده ســخنگوی وزارت امــور خارجه در
واکنــش به بیانیه ســه کشــور اروپایــی انگلیــس ،آلمان
و فرانســه در خصــوص همکاریهــای ایــران بــا آژانس
بینالمللی انرژی هســتهای ،ضمــن محکوم کردن این
مواضع غیرمســئوالنه گفت از سه کشــور اروپایی انتظار
میرود که به جای فرافکنی سیاسی ،در جهت پایبندی
کامل به تعهداتشان طبق برجام و مصوبات کمیسیون
مشترک اقدام نمایند و به اجرای کامل برجام برگردند.

از ایــاالت متحــده درخواســت کــرد تــا از
برجام حمایت کند .ادعای نقض برجام
از ســوی ایــران بــه گامهــای کشــورمان
بــرای کاهــش تعهــدات برجامــی خــود
اشــاره دارد که در واکنــش به عدم انجام
تعهــدات اروپاییهــا در تأمیــن منافــع
ایــران و در پــی خــروج امریــکا از برجــام
انجام شــده اســت .با این حــال مقامات
مسئول کشورمان بارها تأکید کردهاند در
صورت انجــام تعهدات طــرف مقابل و
تأمین منافع ایران ،تهران هم بالفاصله
به انجام تعهدات خود برمیگردد.
کمی بعد از درخواســت اروپــا از ایران
برای اجرای همه تعهدات برجامیاش،
«الیــوت آبرامــز» ،نماینــده ویــژه دولــت

ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه به خروج ایاالت
متحــده از برجــام و اعمــال مجــدد تحریمهــا و تــداوم
بدعهــدی اروپــا در زمینه انتفاع اقتصادی ایــران از رفع
تحریمهای تعهد شــده در برجام اشــاره کرد و افزود که
ایــران طبق بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام گا مهای هســتهای
را برداشــته کــه کامالً منطبق بــا برجام اســت و همواره
تأکید داشــته که در صورت اجرای کامل برجام از ســوی
طرفهای مقابل ،بازگشت پذیر خواهند بود.

امریــکا در امــور ایــران در مصاحبــهای
بــا «الشرقاالوســط» مدعــی شــده کــه
کشــورهای اروپایــی خواســتار تمدیــد
«بندهــای زوالپذیــر برجــام» هســتند.
منظــور از «بندهای زوالپذیــر» در برجام
کــه با نــام «بندهــای غروب آفتــاب» هم
شــناخته میشــود بندهایــی در توافــق
هســتهای اســت کــه محدودیتهــای
تعریفشده ذیل آنها برای فعالیتهای
هســتهای ایــران بعــد از دورههــای زمانی
مشــخص منقضی میشــوند .ایــن مقام
امریکایی در حالی چنین ادعایی را مطرح
کرده اســت کــه پیشتــر این درخواســت
از ســوی دونالــد ترامــپ با هــدف مذاکره
مجدد درباره برجام مطرح شده بود.

ëëونــدی شــرمن :مذاکــره مجــدد درباره
برجام دشوار است
در پــی اعــام مواضــع ایــران و تأکید
مقامهــای اروپایــی مبنــی بر لغــو بدون
پیششــرط تحریمهــا از ســوی امریــکا،
«ونــدی شــرمن» مســئول وقــت تیــم
مذاکرهکننــده امریــکا در مذاکــرات
هســتهای هــم در گفتوگویــی بــا یــک
شــبکه رادیویی بینالمللی تصریح کرد
ت جمهــوری «جــو
کــه در دوران ریاســ 
بایــدن» ،مذاکــره مجــدد درخصــوص
توافق هســتهای یک کار دشــوار و سخت
خواهد بود.
شرمن در ارتباط با واکنش مقامهای
ایرانی به مذاکره مجــدد درباره برجام و

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه ملحق شد

آییــن الحــاق «نــاو اقیانــوس پیمــای
شــهید رودکی» به نیروی دریایی سپاه
روز پنجشــنبه و بــا حضــور فرمانــده
کل ســپاه پاســداران انقالب اســامی و
جمعی از مقامات و مسئوالن لشکری
و کشــوری برگــزار شــد .با پیوســتن این
شــناور ســنگین به ظرفیتهای نیروی
دریایی ســپاه ،ماموریت این نیرو برای
حضور مقتدر در آبهای دوردســت از
روز پنجشنبه آغاز شد.
به گــزارش ایرنا ،فرمانده کل ســپاه

برندگان شکست تحریم

ëëادامه از صفحه اول
وقتی ســخنان فائوچی را مالحظه کردم،
به نظــرم رســید کاربــرد اســتعاره «نبرد
نظامی» برای مبــارزه با کرونا فرصتی به
دســت میدهد تا با شــرایط ایــران امروز
در امتــداد افق امکانات همین اســتعاره
پیــش برویــم :فائوچــی در امریــکا ایــن
ســخن را میگویــد یعنــی در کشــوری که
بــا تکیــه بــر برترین ثــروت جهانــی خود
یارانههــای میلیــارد دالری به امــر مبارزه
با کرونا اختصاص داده و شــهروندان آن
کشــور میتواننــد تــا ماهانه بیــش از هزار
دالر ،از کمکهــای جبرانــی در جیــب
داشــته باشــند .البته او نگفت جنگ ضد
کرونایی در کشــوری که امریکا معیشت،
ســامت و اقتصــاد مردمــش را بــه نحــو
توأمــان در معــرض تهاجــم قــرار داده
بــه چــه معناســت .به ایــن میاندیشــم
اگــر فائوچــی میگویــد مــن میدانــم
مــردم امریــکا از کرونــا خســته شــدهاند،
مــردم ایران ســالها با رنج تحریــم و در
یکســال اخیــر هم با دو رنج همپوشــان
روبهرو بودهاند .مردم خسته ولی با همه
کاستیها و گالیهها و اعتراضها همچنان
در چارچــوب دفاع از ایران ایســتادهاند و
در دوران آغاز شکســت فشار حداکثری و
تروریسم اقتصادی ،انتظار فرداهای بهتر
برای خود و فرزندانشــان حق آنهاســت.
ما در کشــور خودمــان در همــان حال که
در معــرض تهاجم وحشــیانه کرونا قرار
داریــم بــا نوعــی وحشــیگری مضاعــف
مواجه هســتیم که در قالب جنگ و ترور
هوشــمند اقتصــادی عمــل میکنــد .به
طــور عجیبــی جریــان مســلط رســانهای

ج فارس را پیشانی
در این مراسم ،خلی 
مســتحکم دفاعــی ایــران اســامی و
نقطــه تالقــی مواجهــه قدرتهــا بــا
یکدیگــر خوانــد و گفــت :جمهــوری
اســامی ایــران در تأمیــن ایــن پهنــه
دریایــی تعییــن کننده اقتصــاد جهانی
نقش ممتــاز و منحصر به فــرد خود را
بخوبی ایفا کرده اســت .ســردار حسین
ســامی الحــاق نــاو اقیانــوس پیمــای
شــهید رودکی بــه نیروی دریایی ســپاه
را رقم زننــده روزی فراموش ناشــدنی

تحریمگــر و متحــدان منطقــهایاش
تحــت بهانــه ایدئولوژیــک امنیــت و
لیبرالیســم جهانــی ،و از ســویی عــدهای
نیز در داخل کشــورمان بــا منفعتبینی
کوتاهمــدت در پــس شــعار ایدئولوژیــک
امریکاییگــرا بودن دولت و هر کســی که
صحبت از تعامل جهانی میکند ،تالش
میکننــد واقعیت این جنــگ چندجانبه
و ترکیبــی برضــد مــردم ایــران را انــکار
کننــد و دردناکتــر اینکــه چنیــن اقــدام
ناپســندی را بهخاطر سیاســتورزیهای
داخلــی و رقابتهای جناحــی و احتماالً
انتخاباتی انجام میدهند .تصور کنید در
سالهای اشــغالگری ارتش بعث عراق
اگر واقعیت اشــغال را انــکار کرده بودیم
آیــا هرگــز آبــادان از حصر خارج میشــد
و خرمشــهر آزاد میشــد؟ اگــر رویکــرد
انکارگرایانه در پیش میگرفتیم چه کسی
میتوانست مردم میهن ما را برای رهایی
از «خرمشهر اشغال نشده» بسیج کند؟!
این در حالی اســت که دولت در تمام
این مدت و در حالی که سپر خود را هرگز
در دفاع از معیشت و سالمت مردم و در
نبــردی بیامان بــا تحریــم و کرونا زمین
نینداخته ،حمالت زهرآلودی که از پشت
انجــام شــده را هم تحمــل کــرده و برای
مصالح ملی و نیز بیشتر تلخ نشدن کام
جامعه ،کام برنکشیده است.
استراتژی دولت در ماهها و سالهای
گذشــته ،چهار مرحلــه داشــت :اول ،دور
زدن تحریمهــا برای تقویــت خط مقدم
مبــارزه با کرونا و حمایت از اقتصاد ملی،
دوم ،بیاعتبــار کــردن فلســفه وجــودی
«فشــار حداکثری» از راه اعتبار بخشیدن

و تاریخــی بــرای این نیــرو توصیف کرد
و افــزود :اطمینــان داریــم آنچــه امروز
در نیروی قدرتمند و مستحکم دریایی

بــه تــابآوری ملــی و تأثیرناپذیــر کردن
اراده دولت در تأمین معیشت و تضمین
ســامت مــردم .ســوم ،تضعیــف رژیــم
تحریمهای یکجانبه با کمک دیپلماسی
چندجانبه .چهارم ،برگشتناپذیر کردن
یا حداقــل پرهزینه کردن اعمــال دوباره
تحریمها در آینــده .ما تاکنون دو مرحله
ســخت را پشــت ســر گذاشــتهایم و بایــد
مصمــم باشــیم کــه ایــن اســتراتژی را تا
آخرین مرحله به پایان ببریم .این نه تنها
اســتراتژی دولت که محمــل امید مردم
هم هست؛ امیدی که هرگونه تالش برای
از میــان بــردن آن کمتر از جفــا به مردم
نیست .من اساساً نمیدانم و نمیفهمم
کــه چگونــه عــدهای از نتیجــه انتخابــات
امریکا حتی داغتر از طرفداران کاندیدای
شکستخورده نگران بودند و برخی او را
با اسطورههای مذهبی ما هم شبیهسازی
کردند!! متأسفانه تاکنون و در راه پشتسر
گذاشتن دو مرحله نخست ،گویی عدهای
ناخواســته دســتان آتشنشــانها بــرای
خاموش کردن آتشی که دشمن به خانه
ما انداخته بود ،را میبستند .در این دوره
همه ما فقط با کرونا درحال نبرد نبودیم
بلکــه با هیوالیی به نــام جنگ اقتصادی
و معیشــتی مواجــه بودیــم کــه هنــوز در
آبراهههــای آزاد جهان کشــیک میدهد
تا مانع دسترســی ایران به حقوق تجاری
خــود شــود؛ هیوالیی کــه در جهــان مالی
نیــز جــوالن میدهــد و در همان حــال از
کمک کســانی که از سر ناآگاهی راهبردی
وارد بــازی نادیدهانــگاری تحریــم و خود
تحریمی شدهاند بیبهره نیست .جریان
تحریــم و جریــان نادیدهپنــداری جنــگ

فشار حداکثری علیه ایران بعد نظامی ندارد

خبر دیگر اینکه ،کنت مکنزی ،فرمانده سنتکام در کنفرانسی خبری
در شــورای ملی روابط امریکا و اعراب مدعی شــد :هــدف نهایی ایران
خارج کردن نیروهای امریکایی از عراق اســت .به گزارش ایســنا ،وی با
طــرح این ادعا که ایران مدتها تهدیدی برای خاورمیانه بوده اســت،
اظهــار کرد :ایران از عراق به عنــوان میدان جنگ نیابتی خود با امریکا
اســتفاده میکند .کنت مکنزی همچنین در اظهارات خود مدعی شد:
فشار حداکثری علیه ایران تنها بعد دیپلماتیک و اقتصادی دارد و بعد
نظامی را شامل نمیشود .همزمان «کریس مورفی» ،نماینده مجلس
ســنای امریکا در توئیتی نوشــت« :پمپئو به عنوان بخشی از کارزار فشار
حداکثــری  ۱۲مطالبه از ایران مطرح کرد .حتی یک مورد از آن برآورده
نشــده اســت .در عــوض ،ایــران اکنــون نســبت بــه ســال  ۲۰۱۶ده برابر
اورانیوم بیشتر دارد و زمان گریز هستهایاش از  ۱۲ماه به  ۳ماه رسیده
است .سیاست ترامپ در قبال ایران ،شکست تمامعیار بوده است».

تکذیب فوت یک زندانی در گرگان بر اثر شکنجه

شــنیدیم که ،رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان خبــر فوت یک
زندانــی در زندان امیرآباد گرگان در پی شــکنجه جســمی توســط افســر
نگهبانــان را تکذیب کرد .به گزارش ایســنا ،هادی هاشــمیان در توضیح
علــت فــوت این زندانی با اشــاره به اینکــه او به دلیــل جرایمی از جمله
ســرقت مسلحانه و اخالل در نظم عمومی به هفت سال و  6ماه حبس
محکوم شده بود و در ویزیت دورهای توسط دو پزشک در حضور رئیس
زندان و دو نفر از پرستاران هیچگونه مشکلی نداشته است ،گفت :او پس
از خــوردن شــام میخوابد و متأســفانه زندانی در خــواب فوت میکند و
مطابق نظر پزشکی قانونی ،علت فوت سکته قلبی در خواب اعالم شد.

قاضی صلواتی از دادگاه انقالب نرفته

با خبر شدیم که ،مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار پیامی
توئیتری رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقالب را تکذیب کرد .مهدی
کشــتدار ،نوشــت« :ادعاهــای مطروحــه از ســوی کانالهــای خبری
خارجی و برخی مرتبطین داخلی آنها در مورد رفتن قاضی صلواتی
از دادگاه انقــاب صحــت نداشــته و وی کماکان در شــعبه  ۱۵دادگاه
انقالب و شعبه چهارم دادگاههای ویژه مشغول خدمت است».

تکذیب احضار امامان جمعه اهل سنت گلستان

یکخبردیگراینکه،رئیس مرکز بزرگ اسالمی و دفتر رسیدگی به امور
اهل سنت شمال کشور با تأیید برگزاری نماز جمعه هفته گذشته در برخی
شهرهای گلســتان علیرغم محدودیت ناشی از خطر ویروس کرونا گفت
که هیچیک از روحانیون و ائمه جمعه استان به دادگاه معرفی یا احضار
نشــدهاند .به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم نورعلی دیلم گفت که برگزاری
نماز جمعه هفته گذشته در دو نقطه از گلستان به سبب بیاطالعی مردم
و ائمه جمعه آن مناطق از آخرین مصوبه ستاد کرونا بوده است.

احتمال مخالفت پزشک قانونی با حبس صدیقه وسمقی

شنیدیم که ،وکیل مدافع صدیقه وسمقی از اعضای سابق شورای
شــهر تهــران درباره آخرین وضعیــت پرونده موکلش اطالعرســانی
کــرد و گفــت :موکلم با طرح درخواســت اعاده دادرســی موافق نبود
و با توجه به وضعیت جســمی ایشان ،پزشــکی قانونی اجازه تحمل
حبــس نخواهــد داد .به گــزارش ایلنا ،به گفته ســید محمود علیزاده
طباطبایی حکم یک ســال حبس برای خانم وســمقی قطعی شــده
اما هنوز پرونده به اجرای احکام ارسال نشده است.

ســپاه اتفــاق مــی افتــد ،امتــداد نــگاه
عمیق و راهبردی رهبر معظم انقالب
اســامی و فرماندهــی کل قوا حضرت
آیتاهلل العظمی امام خامنهای است.
فرمانده کل ســپاه در ادامــه با تأکید بر
اینکــه بــرای دفــاع از امنیــت و منافــع
حیاتــی خــود بــه جغرافیایــی خاصــی
محدود نمیشــویم ،گفت :اگر کســانی
بخواهند منافع این ملت و کشور بزرگ
را تهدیــد کنند مطمئناً نقطــه امنی در
سیاره زمین نخواهند داشت.

اقتصــادی به رغم تضــادی که با یکدیگر
دارنــد حتــی در قضیــه محدودســازی
دسترسی به بانکها و نظام مالی جهانی
در برخی موارد عملکرد واحدی دارند.
اکنــون اما در آســتانه مرحله ســوم و
فرصتی که شــاید بــرای تضعیف جنگ
اقتصــادی بــا تأکید بــر مواضــع اصولی
ایــران و تکیه بــر دیپلماســی چندجانبه
فراهم شــده باشــد ،نیــاز بــه حمایت از
دولت مســتقر دارد و مــا نباید با اهداف
کوتاهمــدت سیاســی احســاس کنیــم
پیــروزی دولــت در ایــن عرصه بــه زیان
گروهی خواهد بود .به نظر من برندگان
اصلــی مــردم خواهنــد بــود و هیــچ
برنــدهای در ســاختار سیاســی نخواهیم
داشــت .باید تا امروز آموخته باشیم که
زخمــی کردن دولتی که به مثابه ســرباز
در کنــار مــردم در حال نبــرد با مصایب
ملــت اســت ،نتیجــهای جــز آســیب
رساندن به مردم نخواهد داشت .قطعاً
دولــت صبورانــه بــر مســیر درســتی که
از ابتــدا در آن گام گذاشــته بــود ،اصــرار
خواهد کرد و پاداش شکیبایی به مراتب
بیشــتر مردم را در این سالهای سخت
تــدارک میبیند؛ پاداشــی که بازگشــت
بــه زندگــی عــادی اقتصادی و ســامت
کمترین حد آن اســت و اگر روزی موفق
بــه ایــن کار شــود ،نه تنهــا دولــت بلکه
همه قوا ،ارکان و نهادها نیز در آن سهم
انکارناپذیــری خواهنــد داشــت و برنده
نهایــی نیــز مــردم خواهند بــود .تالش
همــه مــا باید بــه خاطــر مردمی باشــد
که رنــج و درد تحریــم و نگرانی کرونا را
توأمان تحمل کردهاند.

درخواست حضور مجلس در ستاد کرونا

دســت آخر اینکه ،یک عضو هیأت رئیســه مجلس مدعی شد که
قالیبــاف درباره نقش مجلس در ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا به رهبر
معظــم انقــاب نامه نوشــته و درخواســتی را مطرح کرده اســت .به
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،احمــد امیرآبــادی فراهانــی ،با
اشــاره به حضور نداشــتن نمایندگان پارلمان در ستاد ملی مبارزه با
کرونا اظهــار کرد :قالیباف ،رئیس مجلس برای پیگیری این موضوع
نامــهای بــه مقــام معظــم رهبــری نوشــت ه اســت تــا رئیسهــای دو
کمیسیون «بهداشتودرمان» و «اجتماعی» عضو این ستاد شوند.

خبــــر

گروه سیاسی /توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای دسترسی
این نهاد به دو مکانی که ادعا شــده اســت در آنها موارد اعالم نشــده فعالیت
هســتهای ایران وجود دارد ،به موضوع اصلی کنفرانس خبری مدیرکل آژانس
در مراسم افتتاحیه شورای حکام تبدیل شد.
ایــران و آژانس روز  ۴شــهریورماه اعالم کردند کــه برای تقویت همکاریها و
جلــب اعتماد متقابل جهت تســهیل اجــرای کامل موافقتنامه جامــع پادمان
و پروتکل الحاقی به توافقی دســت پیدا کردهاند که براســاس آن قرار شــد ایران
بهطــور داوطلبانه به دو مکان مشــخص شــده توســط آژانس دسترســی داده و
فعالیتهای راســتیآزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل
کند .برپایه همین بیانیه هم مقرر شــد که آژانس هیچ ســؤال دیگــری از ایران و
هیچ درخواستی برای دسترسی به مکانهایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شدهاند ،نداشته باشد .در ادامه
ایــن روند بازرســان آژانــس به این دو مکان که یکی از آنهــا در اطراف اصفهان و
دیگری در نزدیکی تهران قراردارد ،دسترسی پیدا کردند و این نمونه برداریهای
محیطی که در ماه سپتامبر انجام شد ،در حال بررسی و تحلیل است.
حاال در بحبوحه انجام این بررســیها مدیر کل آژانس مدعی شــده اســت
کــه این ســازمان به مواردی در این بازرســی دســت پیدا کرده اســت کــه ایران
بایــد بابت آنها توضیــح دهد .به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی« ،رافائل گروســی» ،در مراسم افتتاحیه شورای حکام
آژانس اعالم کرد که این سازمان طبق توافق خود با ایران به دو سایت هستهای
بهطــور کامل دسترســی داشــته اســت .او با تکــرار لزوم شــفافیت درخصوص
وجود ذرات اورانیوم در یک ســایت هستهای در ایران مدعی شد که ایران باید
توضیحی قابل قبول ارائه دهد تا بر صحت و کامل بودن اعالمیههای پادمانی
ایران خللی وارد نشــود« .گروســی» درباره موضوع تورقوزآبــاد که پیش از این
رژیم صهیونیســتی مدعی شــده بود ایــران یک زرادخانه هســتهای مخفی در
این محل دارد ،گفت« :تقریباً دو ســال اســت که برای اولین بــار آثاری (ذرات
اورانیــوم) پیــدا شــده و تبادلنظرهایی با ایران در اینباره انجام شــده اســت.
اطالعاتــی کــه از آنها دریافــت کردیم از نظر فنی معتبر نبــود .به همین دلیل
اســت که اکنون میگوییم باید اطالعاتی معتبر بــه ما بدهند .آنها باید در این
بــاره شفافســازی کننــد و دلیل چیــزی را که ما پیــدا کردهایم توضیــح دهند.
توضیحات رضایتبخش نبوده است».
اظهــارات مدیــرکل آژانــس با واکنــش کاظم غریبآبــادی ،نماینــده دائم
ایران در آژانس روبهرو شــد .نماینده ایران در آژانس در نشســت این ســازمان
بــا اشــاره به اینکــهارائه دسترســی به مکان مورد درخواســت آژانــس بر مبنای
حســن نیــت و داوطلبانه بود و این موضــوع باید به عنوان مبنایــی برای حل و
فصــل موضوع دیــده و از ارائه هرگونه نظر و نتیجهگیری عجوالنه پرهیز شــود،
در مــورد فرآیند انجام شــده در این خصــوص تاکنون ،گفــت« :در ژانویه ۲۰۲۰
و متعاقــب توضیحــات ارائــه شــده توســط ایــران در دســامبر  ۲۰۲۰در مــورد
منشــأ احتمالی ذرات اورانیوم طبیعی کشــف شــده در این مکان ،آژانس از دو
تأسیســات هستهای اظهار شده ایران نیز بازدید و نمونهبرداری کرد .پس از آن
و در ســپتامبر  ،۲۰۲۰آژانــس پس از  ۸ماه از جمــعآوری نمونهها ،ارزیابی اولیه
خــود در خصــوص توضیحــات ایران را به همــراه یک یافته کامــاً جدید ،برای
شفافســازی به ما اطالع داد .متعاقباً در اکتبر  ،۲۰۲۰ایران به ســؤاالت آژانس
پاســخ داد .ایــران همچنین آژانس را مطلــع کرد که در مــورد یافتههای جدید
آژانــس درخصوص ذراتی که ایزوتوپهای آنها تغییر کرده اســت نیز موضوع
تحت بررســی و تحقیق قرار دارد .عالوه بر این ،ایران در اوایل نوامبر  ۲۰۲۰نیز
توضیحات بیشتری را درخصوص موضوع به آژانس ارائه کرد».

پاسخ ایران به بیانیه تروئیکای اروپایی

بــــرش

گروه سیاســی /با مشخص شــدن نتیجه
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا و
پیــروزی جو بایدن ،نامــزد دموکرات این
کشــور ،گمانهزنیها پیرامون چشمانداز
اجرای توافق هســتهای و امکان بازگشت
امریــکا بــه ایــن توافــق افزایــش یافتــه
اســت .پیشتر «بایدن» وعــده داده بود
در صــورت حضور در کاخ ســفید اجرای
تعهدات برجامی امریکا را از ســرخواهد
گرفــت .وعدهای کــه به گفتــه مقامهای
ایرانــی بایــد بــدون امــا و اگــر و هیــچ
پیششــرطی صــورت گیرد .ایــن موضع
را فدریــکا موگرینــی ،مســئول پیشــین
سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برجام
در دوره مســئولیتش حاصل شــد ،تکرار
کــرده اســت .موگرینــی در گفتوگویــی
مجازی با اندیشــکده امریکایی «شورای
آتالنتیک» گفــت که مادامــی که برجام
به طور کامل از ســوی همه طرفها اجرا
نشــود ،ایران وارد مذاکره جدید نخواهد
شــد .وی برداشــتن گامهای جدید برای
مذاکره را تنها پس از اجرای کامل برجام
امکانپذیر دانست.
همزمــان بــا ایــن موضعگیــری هــم
«ســرگئی الوروف» وزیــر خارجه روســیه
و « وانــگ یــی» ،وزیــر خارجــه چیــن در
گفتوگویی تلفنی درخصوص مســائل
مهــم بینالمللی ازجمله مســأله حفظ
برجــام گفت و گــو کرده و بــر لزوم حفظ
ایــن توافــق و حــل و فصــل وضعیــت
پیچیده جــاری پیرامون آن تأکید کردند.
چیــن و روســیه از طرفهــای برجــام
هســتند که برخــاف کشــورهای غربی با
تحریمهــای یکجانبه امریــکا علیه ایران
مخالفــت میکننــد و خواهــان اقدامات
عملی برای حفظ این توافق بینالمللی
و اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
درباره برنامه هستهای ایران هستند.
تأکیــد دو عضــو غیــر اروپایــی برجام
بــر حفــظ ایــن توافــق در حالــی اســت
کــه محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور
خارجــه کشــورمان اخیــراً در گفتوگــو
بــا روزنامــه ایــران یادآور شــد کــه امریکا
هنــوز عضــو ســازمان ملل متحد اســت

و اگــر تعهــدات خــود را آنطــور کــه در
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت آمــده
است ،بدون هیچ پیش شرطی اجرا کند،
ایــران هم تعهــدات خــود را ذیل برجام
اجــرا میکنــد .ظریــف البتــه ایــن را هم
اضافــه کرد کــه اگر امریکا بعــد از اجرای
تعهداتــش در قالب این قطعنامه مایل
به برگشت به توافق هســتهای باشد ،آن
وقت باید با ایران درباره نحوه انجام این
بازگشت مذاکره کند.
ëëدرخواســت دوباره تروئیــکای اروپایی
از ایران
این در حالی است که فرانسه ،آلمان
و انگلیــس بــا وجــود ناکامــی در تحقــق
منافــع اقتصــادی ایــران بعــد از خــروج
یکجانبــه امریکا از برجــام دو روز پیش با
صــدور بیانیهای مدعی شــدند کــه ایران
توافق هستهای را نقض کرده است.
ایــن  3کشــور اروپایــی در بیانیه خود
کــه خطــاب بــه شــورای حــکام آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی صــادر شــده
اســت ،مدعــی شــدهاند کــه علیرغــم
تالشهای مبتنی بر «حسن نیت» آنها،
ایــران اقدامات متعــددی در نقض این
توافــق انجام داده اســت .آنها همچنین
از حســن نیــت خــود برای حفــظ برجام
سخن گفتهاند و به تالشهای ناکام خود
از جمله ایجاد ساز و کار مالی اینستکس
و تالشهایــی اضافی جهت مجاز کردن
تجارت مشروع با ایران اشاره کردهاند.
ســه کشــور اروپایــی در ادامــه مدعی
شــدهاند« :بــا وجــود ایــن ،علیرغم این
تالشهای مبتنی بر حســن نیــت ،ایران
اکنون یک ســال و نیم اســت که مرتکب
اقدامــات متعــددی در نقــض جــدی
تعهدات هســتهای خود شــده اســت .ما
کماکان بهشــدت از اقدامات ایران که در
حــال تهی کردن توافــق از مزایای اصلی
آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم».
آنها در ادامه خواســتار بازگشت ایران به
اجرای تعهدات برجامی خود شــدهاند.
همزمــان بــا صــدور ایــن بیانیــه بــود که
«بــن واالس» وزیــر دفــاع انگلیــس در
گفتوگــو بــا شــبکه «اســکای نیــوز» هم

هزینههایی که ایــاالت متحده باید برای
این مذاکرات بپردازد ،گفت« :چیزی که
دربــاره مذاکرهکنندگان ایرانــی میدانم
این اســت که آنها بســیار جدی و سخت
هســتند .آنهــا قبــل از هرگونــه مذاکره با
دولت جدید ،تاجای ممکن خواستههای
خود را روی میز خواهند گذاشت».
در همیــن حــال روزنامــه امریکایــی
نیویــورک تایمــز هــم در گزارشــی درباره
بازگشــت امریــکا به برجام و مشــکالت و
موانــع آن نوشــت کــه «دونالــد ترامپ»
در حــال اعمــال تحریمهــای بیشــتر و
سختتری علیه ایران است که معکوس
کــردن ایــن تحریمهــا دشــوار بــه نظــر
میرســد .نیویــورک تایمــز در بخشــی از
ایــن یادداشــت بــا اشــاره به درخواســت
ایران برای بازگشــت واشــنگتن به توافق
هســتهای افــزود :ایــران میگویــد کــه
واشــنگتن بایــد بهطــور کامــل بــه برجام
بازگــردد و پــس از آن ایران بــه تعهدات
خود ذیل این توافق باز خواهد گشت .این
روزنامه امریکایی با بیان اینکه بازگشــت
بــه برجــام در حــرف ســاده امــا در عمل
به این راحتی نیســت به نقــل از منابعی
دیپلماتیــک مدعــی شــد کــه «عبــاس
عراقچی» معاون وزیر خارجه ایران پس
از انتخابــات امریکا تالش کــرده از طریق
واســطههایی این پیام را بــه «جو بایدن»
رئیــس جمهوری منتخب منتقل کند که
امریکا قبل از شــروع هرگونه مذاکره باید
بدون پیششرط به برجام بازگردد.
نیویــورک تایمــز بــه نقــل از همیــن
منابــع نوشــته ،ایــران مایــل بــه توقــف
موقــت غنیســازی اورانیــوم یــا کاهــش
ســطح ذخایر اورانیوم خود نیســت .این
دیپلماتهــا میگوینــد ایــران زمانــی به
تعهدات کامل خود بازخواهد گشــت که
امریــکا به تعهدات خــود بازگردد .با این
وجــود ،این روزنامــه امریکایــی در ادامه
گــزارش داده اســت کــه تیــم جــو بایدن
هیــچ پیامــی از طــرف ایرانــی دریافــت
نکرده اســت .بــه گفته آنها رســیدگی به
برجــام بعــد از مراســم تحلیــف بایــدن
انجام خواهد شد.

دیگه چه خبر؟

موگرینی :اول اجرای کامل برجام بعد مذاکره

خبر اول اینکه ،سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای روزنامه امریکایی
نیویــورک تایمز مبنی بر ارســال پیام از ســوی معاون وزیــر خارجه ایران
بــه تیم جو بایــدن درباره بازگشــت بدون پیش شــرط امریــکا به برجام
را تکذیــب کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،ســعید خطیــبزاده بــا بیــان اینکه
خبرسازیهای زرد ،بویژه در این روزها که دستشان خالی و تقاضای خبر
هم باالســت شــیوه مرسوم برخی رســانهها شده اســت ،گفت :این خبر
کامالً ساختگی است و به محض انتشار دفتر نمایندگی ایران جواب داد
که هیچ تماسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت نگرفته است.

سردار دهقان :ایران درباره قدرت نظامی خود
مذاکره نمیکند

وزیر دفاع ســابق جمهوری اســامی ایران با اشاره به برخی گزارشها مبنی
بر شــروطی کــه امریکا قصــد دارد برای مذاکره بــا ایران تعییــن کند ،گفت:
«جمهوری اســامی ایران تحت هیچ شــرایطی و با هیچکسی درباره قدرت
نظامــی خود وارد مذاکره نمیشــود .موشــکها ،نمادی از پتانســیل عظیم
متخصصان ،جوانان و مراکز صنعتی ما است».
بهگــزارش فــارس ،ســردار حســین دهقــان در مصاحبــه بــا خبرگــزاری
«آسوشــیتدپرس» در خصوص برخــی گزارشهای ادعایی رســانههای غربی
در خصوص تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا در خصوص اقدام
نظامی علیه جمهوری اســامی گفت« :ما از بحران اســتقبال نمیکنیم .ما از
جنگ استقبال نمیکنیم .ما بهدنبال شروع جنگ نیستیم اما بهدنبال مذاکره
برای مذاکره هم نیستیم».او همچنین در خصوص گزارش اخیر نیویورکتایمز
که مدعی شــده بود ،ترامپ قصد داشــته در روزهای پایانی ریاســتجمهوری
خود ،علیــه ایران اقدام نظامی صورت دهد ،هشــدار داد و گفت :یک درگیری
محدود و تاکتیکی میتواند به یک جنگ تمام عیار تبدیل شــود .قطعاً ایاالت
متحــده ،منطقــه و جهــان تاب ایســتادگی در مقابــل چنین بحران گســترده و
جامعی را نخواهند آورد .دهقان در خصوص بازرسیهای آژانس از تأسیسات
هســتهای ایــران تأکیــد کــرد کــه ایــن بازرســیها تــا زمانیکــه بازرســان آژانس
«جاسوس» نباشند ،باید ادامه داشته باشد .سردار دهقان درباره اتفاقات اخیر
در تأسیسات هستهای نظنرهم گفت :باالخره یک خرابکاری صنعتی بود و این
موضوعی قطعی است .کسانی که متولی نصب یک سری تجهیزات بودند در
زمانی تغییراتی را در آنجا ایجاد کردند که منجر به انفجار شــده است .بهگفته
وی بازسازیها در این مرکز ادامه دارد و توقفی در کار نیست .وزیر پیشین دفاع
دربــاره اینکــه آیا ایران به بازرســان آژانس اجازه بازدید میدهــد ،افزود :بله ما
همکاری میکنیم .ما  NPTرا پذیرفتیم و در پرتکل الحاقی همکاری میکنیم.
البته در این بین بحثی وجود دارد؛ ما باید حتماً بازرسی که میخواهد از سمت
سازمان بیاید را بشناسیم؛ جاسوس که راه نمیدهیم .اگر جنبه جاسوس نبودن
او اثبات شود ،بدون مانع میآید و کارش را انجام میدهد.

