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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته به ایران آمد

پس از دیدار رئیسجمهور با سرگئی الوروف مطرح شد

گــروه سیاســی/تالش دیپلماتیــک بــرای
تعییــن تکلیــف مذاکــرات احیــای توافــق
هســتهای بــا ســفر شــب گذشــته «جــوزپ
بورل» ،مســئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپــا به تهران وارد فاز تازهای شــده اســت.
این سفر یک روز پس از برگزاری شام کاری
سه نفره «بورل» و دستیارش «انریکه مورا»
و «رابرت مالی» ،مسئول هیأت دیپلماتیک
امریــکا انجام میشــود که پنجشــنبه شــب
گذشــته در ویــن صــورت گرفــت .مســئول
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا کــه بــا
انتشــار توئیتــی درباره ســفرش بــه تهران،
دیپلماســی را تنها راه بازگشــت بــه اجرای
کامل برجــام و معکوس کــردن تنشهای
فعلــی خوانــده اســت ،در حالــی امــروز بــا
مقامهــای دیپلماتیک کشــورمان دیــدار و
توگــو میکند که روی نقشــه ،مذاکرات
گف 
بــا وقفهای طوالنی روبهرو شــده و امریکا به
عنــوان تصمیم گیرنده اصلی باید نســبت
بــه وضعیت موجــود تعیین تکلیــف کند.
امــا بیرون از چنین رونــدی ،فضای دیگری
شــکل گرفته کــه به نظر میرســد خیلی به
نفــع امریــکا پیــش نمــیرود؛ مصافــی که
پاســخ بیتصمیمی امریکا و انفعال اروپا،
ســکوت ایــران نیســت .چه آنکه پیشــرفت
قابــل مالحظــه در رونــد فعالیتهــای
هســتهای مســالمتآمیز ایــران معادالت
صحنــه را دســتخوش تحوالتــی کــرده کــه
امریــکا« ،بورل» را با پیشــنهاد جدید راهی
تهران کرده اســت؛ پیشنهادی که این مقام
اروپایــی بایــد نســبت به ابعاد همــه جانبه
آن در تحقق بخشــیدن به منافع اقتصادی
کشــورمان وقــوف داشــته باشــد .بویــژه که
تجربه توافق منعقد ،مکتوب و امضا شــده
گذشــته نشــان داد که ممکن اســت با اراده
یــک طــرف ماجــرا ،همــه چیــز روی کاغذ
بماند یا بیاثر شــود و در همین راستاســت
کــه حاال بــرای ایران «تضمیــن» امضاها از
«تصمیمهای سیاســی» ،جدیتــر تلقی و
درخواست و عنوان شده است و ایران دیگر
به وعده خالی دل نمیبندد.
این نخستین سفر «بورل» به تهران پس
از روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی
بــه شــمار میآید« .مــورا» پیش از ســفر به

گروه سیاســی /ســید ابراهیم رئیسی،
رئیسجمهور چهارشنبه شب گذشته
بــا «ســرگئی الوروف» ،وزیــر خارجــه
روســیه دیــدار کــرد .ایــن نخســتین
ســفر مقــام بلندپایــه دیپلماتیــک
روســیه به تهــران پــس از آغاز بــه کار
دولــت ســیزدهم بــه شــمار میآمد.
«الوروف» در جریان این سفر  2روزه با
رئیسجمهور و وزیرخارجه کشورمان
توگو کرد .تأکید بر عزم دو
دیدار و گف 
کشور برای سامان دادن به دوره جدید
از همکاریهــای راهبــردی تهــران و
مســکو و مقابله با سیاســت تحریمی
توگوهای رد و
امریکا محور مهــم گف 
بدل شده در تهران بود .رئیسجمهور
در دیــدار وزیــر امــور خارجــه روســیه
توگوهای مســتمر رؤسا
دیدارها و گف 
و مقامــات ایــران و روســیه را نشــانه
اراده جدی دو کشور برای شکل دادن
بــه دوران جدیــدی از همکاریهــای
راهبــردی ســودمند بــرای دو ملت از
جملــه در حــوزه اقتصــادی دانســت
و پــس از گــزارش وزیــر امــور خارجــه
روســیه دربــاره آخریــن وضعیــت
رونــد رو بــه گســترش همکاریهــای
اقتصــادی کشــورش بــا ایــران گفــت:
تقویــت همکاریهــا و هماهنگیهــا،
راهکار مؤثری برای مقابله با تحریم و
یکجانبهگرایی اقتصادی امریکا علیه
کشورهای مستقل است.
ëëاهمیتپایانجنگاوکراین
رئیسجمهــور همچنین بــا تأکید
بر اهمیت پایان یافتن هرچه سریعتر
جنــگ اوکرایــن و آمادگــی جمهوری
اســامی ایران بــرای کمک بــه یافتن
راهحــل دیپلماتیــک در ایــن رابطــه،
افزود :تردیدی نیســت کــه تحریکات
امریــکا و ناتــو عامل شــکلگیری این
درگیریها بوده است و لذا باید نسبت
به تالشهایی که برای گسترش نفوذ
ناتــو در هــر یــک از مناطــق جهــان از
جمله در غرب آســیا ،قفقاز و آســیای
مرکزی صورت میگیرد ،فعال بود.
رئیسجمهور با اشــاره به اهمیت
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شام کاری بورل ،مورا و مالی؛ پنجشنبه شب گذشته

بشناســد و بــه خواســتههای منطقی طرف
ایرانی پاسخ مثبت دهد.
مذاکــرات ویــن بیــن ایران و کشــورهای
 4+1از اوایــل ســال گذشــته بــا هــدف رفــع
تحریمهای یکجانبه امریکا و فراهم شــدن
بازگشــت این کشــور به این توافق آغاز شــد
اما بعــد از گذر چند ماه و کمی پس از آنکه
اعالم شد پیشنویس این توافق آماده شده
است ،طرف امریکایی از ارائه تضمینهای
الزم کــه نشــان دهــد امضــای برجامیاش
اثــری بیشــتر از روی کاغــذ دارد ،ممانعت
کرد و عالوه بر این نســبت به رفع یکسری
از تحریمهایی که این کشــور بعــد از خروج
از برجــام به بهانههــای دیگری به تصویب
رســانده بود ،نیز خودداری کرد؛ مســألهای
که با تشــدید فعالیــت جریانهــای درونی
مخالــف دولــت امریــکا و تهدید بــه خروج
مجــدد از برجــام در دولتهــای بعــدی،
حاکــی از رفتــار منطقــی ایــران در مطالبــه
تضمیــن اســت .رد ایــن دو موضــوع مهم
از ســوی امریــکا ،باعــث توقــف مذاکــرات
در  20اســفند ماه ســال گذشته شــد و از آن
زمــان تاکنــون امریــکا بــرای تصمیمگیری
نهایــی با تردید دســت و پنجه نرم میکند.
این در حالی اســت که «جو بایدن» ،رئیس
جمهور امریکا در زمینه ضمانت بخشی به
تعهدات مورد بحث ،حتی از ارائه ضمانت
در دولت خود نیز شانه خالی میکند؛ امری
که نشان میدهد چرا تهران باید نسبت به
رویکــرد خــود در روند مذاکرات سرســختی
نشان دهد و یادآور می شود که قطار مذاکره
در مسیر درستی جریان دارد.

دیگه چه خبر؟

اراده جدی ایران و روسیه برای همکاری راهبردی

مأموریت هسته ای بورل در تهران

تهران عکسی از شام کاری به همراه جوزپ
بورل و رابرت مالی ،فرستاده ویژه امریکا در
امور ایران را در بروکسل منتشر کرد و نوشت
محــور این جلســه بــر ســر ادامــ ه مذاکرات
احیای برجام بوده اســت .نماینده اتحادیه
اروپــا در مذاکــرات ویــن از قــول «مالــی»
مدعی شــد کــه ایــاالت متحــده متعهد به
بازگشت به معاهده برجام است.
ëëایستگاههایسخت
پــس از قطعــی شــدن ســفر مســئول
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا بــه تهران،
حســین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه
کــه در روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه
میزبــان «ســرگئی الوروف» ،وزیــر خارجــه
روســیه در تهــران بــود ،در خــال یــک
نشســت خبــری مشــترک بــا اعــام اینکــه
علــی باقــری ،مذاکرهکننده ارشــد ایــران با
«مــورا» و خــود او نیز با «بــورل» در تماس
بوده اســت تــا مذاکرات که در ریل درســتی
قــرار دارد ،حرکــت کند ،اعالم کــرد« :قطار
به ایســتگاههای ســخت برای نقطــه پایان
رســیده و ایجــاب میکند که توقــف در یک
ایســتگاه خــاص را در نظــر بگیریــم ».وزیر
خارجــه روســیه هــم در موضعی هــدف از
مذاکرات را تصحیح اشــتباهی دانســت که
امریکا صورت داد.
امیرعبداللهیــان همچنیــن در یــک
توگــوی تلفنــی بــا «وانــگ یــی» ،وزیر
گف 
خارجه چین یادآور شــد که ایران با حســن
نیــت آماده دســتیابی به یک توافــق پایدار
اســت .وزیــر خارجه چین نیــز گفت طرف
امریکایــی بایــد مســئولیتهای خــود را

حضور معاون اول ترامپ در کمپ منافقین

همکاری کشورهای همسایه در حوزه
دریــای خــزر ،بــر ممنوعیــت هرگونه
حضور نظامی بیگانــه در این منطقه
و بویــژه وضعیت اســتثنایی ســواحل
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.
«الوروف» نیــز در ایــن دیــدار بــر
آمادگی و عالقهمندی کشــورش برای
ارتقای سطح همکاریها با جمهوری
اســامی ایــران بــه ســطح راهبــردی
تأکید کرد .وزیر خارجه روسیه با اشاره
به اهمیت عضویت ایران در سازمان
همکاریهــای اقتصــادی شــانگهای،
بــر حمایــت کشــورش از گســترش
نقشآفرینــی ایــران در ســازمانهای
منطقهای و بینالمللی تصریح کرد.
ëëکاررویسنداستراتژیک 20ساله
«الوروف» همچنیــن در دیــداری
دیگــر روز پنجشــنبه گذشــته در
نشســت خبــری مشــترک با حســین
امیرعبداللهیــان ،وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان با بیان اینکه ایران و روسیه
در حــال حاضــر مشــغول کار روی
توافــق بزرگــی هســتند کــه ابتــکار آن
توســط رئیسجمهــور ایــران مطــرح
شــده اســت ،افزود« :چند وقت پیش
پیشــنهاد وزارت ما به تهــران مخابره
شــد و امروز توافق کردیم کارشناسان
هرچه ســریعتر درباره این ســند مهم
توافق کنند .ســندی که آینده شراکت
اســتراتژیک ما را برای  ۲۰ســال آینده
مشخصمیکند».
وزیــر خارجه روســیه خاطرنشــان

کــرد« :با وجــود همه ایــن تبعیضها
تجــارت مــا ســال گذشــته  ۸۰درصد
افزایــش یافــت و به حــدود  ۴میلیارد
دالر رسیده است و امسال روند مثبت
اســت و هر کاری صورت میدهیم که
از این روند حمایت کنیم».
ëëسفرقطعیپوتینبهتهران
وزیــر خارجــه کشــورمان نیــز در
جریان این نشســت خبری مشــترک
افــزود :در پروژههــای راهآهــن از
جملــه تکمیــل خــط راهآهن رشــت
 آســتارا توافــق خوبــی صــورتگرفــت و امیدواریــم هرچــه زودتــر با
ســرمایهگذاری مشــترک بتوانیم این
پروژه را نهایی کنیم.
وزیــر امورخارجــه کشــورمان
همچنیــن در مــورد نشســت ســران
ایــران ،ترکیــه و روســیه درباره روســیه
نیز ابــراز امیدواری کرد که در آینده نه
چنــدان دور بــا توجه به شــرایط مهار
ویــروس کرونــا در جهــان ،نشســت
ســران روســیه ،جمهــوری ترکیــه و
ایران در تهران انجام شــود .در همین
چهارچــوب «دیمیتــری پســکوف»،
سخنگوی کاخ کرملین درباره احتمال
ســفر والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور
روســیه به تهران و شرکت در نشست
رؤسای جمهوری ایران ،ترکیه و روسیه
در چهارچوب مذاکرات آستانه اعالم
کرد که ســفر رئیسجمهور روســیه به
تهران قطعی اســت امــا تاریخ دقیق
آن هنوز مشخص نشده است.

خبــر اول اینکه،پس از حضــور مایک پمپئو وزیر امور خارجه ســابق
امریکا در آلبانی« ،مایک پنس» ،معاون «دونالد ترامپ» نیز با حضور
در کمپ منافقین ،با اعضای این گروهک تروریســتی دیدار کرد .فاکس
نیــوز رســانه جمهوریخواهــان در ایــن باره گــزارش داد کــه مایک پنس
از تالشهــای اپوزیســیون ایــران بــرای برقــراری حکومــت دموکراتیک
ســتایش کرد! ایــن درحالی اســت که ســازمان منافقین بــا انجام بیش
از  17هــزار تــرور خیابانــی از جملــه جنایتکارترین گروههای تروریســتی
دنیاست.

نگرانی  VOAبابت تحقیر متجاوزین به عنف

خبر دیگر اینکه،صدای امریکا
بــا انتشــار ویدیویــی از اجــرای
مجازات تشــهیر چند متجــاوز به
عنف در شهرســتان مرند که پس
از ربایــش یــک دختــر نوجــوان از
یکی از روستاهای این شهرستان،
بــه صــورت دســتهجمعی بــه او
تجــاوز کــرده بودنــد ،نوشــت کــه
تحقیــر ایــن متهمــان برخــاف
کرامت انســانی اســت! این درحالی اســت که مطابق آنچه رســانهها از
آمارهای رســمی گــزارش دادنــد ،در هــر  ۹۸ثانیه یــک امریکایی مورد
تجاوز جنسی قرار میگیرد و تجاوز به یک امر تکراری و عادی (همچون
آزادی اسلحه) در افکارعمومی این کشور تبدیل شده است.

وقتی تعصب مانع فهم شوخی و جدی است!

دســت آخــر اینکــه،
رجانیوز نوشــت :سایت
خبرآنالیــن از حامیــان
روحانــی و رســانههایی
کــه همــواره ســعی در
تخریــب روابط ایــران با
روسیه و چین داشته ،در
جدیدتریــن گاف خــود،
بازنشــر یک توئیت طنز
در ســایت مشــرق را با تیتر «انتقاد رســانه اصولگرا به یک بیاحترامی
دیگر از جانب روسیه» منتشر کرده است!

