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استقبال ایران از برگزاری انتخابات در تونس
سخنگوی وزارت خارجه ایران از برگزرای انتخابات های 
ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان تونس استقبال 

کرد.
س��یدعباس موس��وی ا اب��راز خرس��ندی از برگزاری 
موفقی��ت آمیز دور اول انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
انتخابات مجلس نمایندگان تونس و با تبریک به ملت 
و دولت دوست و برادر تونس، برگزاری این انتخابات و 
انتقال روان قدرت در تونس را بیانگر تقویت و تحکیم 

دمکراسی و نقش اساسی مردم این کشور دانست.
وی ب��ا توجه ب��ه برگزاری دور دوم انتخابات ریاس��ت 
جمهوری تونس در روزهای آینده، ابراز امیدواری کرد 
دور دوم انتخابات در این کش��ور نیز با موفقیت برگزار 

شود.  صداوسیما 

بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص 
تحوالت اخیر در سوریه

وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری اس��امی ایران ضمن 
نامشروع خواندن حضور نظامیان آمریکایی در سوریه، 
تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای رفع اش��غال اراضی 
س��وریه و خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه 
را اقدامی می داند که می بایس��ت بس��یار زودتر از این 

اتفاق می افتاد.
 وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��امی ایران با ابراز 
امیدواری برای ایجاد صلح و ثبات در سوریه و منطقه 
ب��ه دنبال اقدام اخی��ر آمریکا، اخبار نگ��ران کننده از 
احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک س��وریه 
را از نزدیک دنبال کرده و معتقد اس��ت چنین اقدامی 
در صورت وق��وع، نه تنها نگرانی ه��ای امنیتی ترکیه 
را برط��رف نخواهد ک��رد؛ بلکه منجر ب��ه وارد آمدن 
خسارات مادی و انس��انی گسترده ای خواهد شد و بر 
این اساس جمهوری اسامی ایران با هرگونه عملیات 

نظامی احتمالی مخالف است.
جمهوری اس��امی ایران برای برق��راری تماس فوری 
با مقامات ترکیه و س��وریه به منظور رفع نگرانی های 
موجود از طریق مس��المت آمیز آمادگی دارد و تاکید 
می نماید که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
س��وریه و نیز توافق آدنا مبناهای مناس��بی برای این 

گفت وگوها می باشند.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

 باتالقی شبیه یمن، در سوریه 
در انتظار ترکیه است

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ترکیه همچنان که 
تاکن��ون در تمام اقدامات و محاس��باتش در ارتباط با 
بحران سوریه دچار خطا و شکست شده، این دفعه هم 
خیره س��ری کرده و خودسرانه وارد خاک سوریه شده 

و باتاقی شبیه یمن در انتظار ترکیه است.
سید هادی س��یدافقهی به علت چرایی تحرکات اخیر 
ترکی��ه در ش��رق فرات پرداخت و با طرح این س��ؤال 
ک��ه چرا ترکیه این کار را انج��ام داد؟ و با بیان اینکه 
ترکی��ه خودش را بازنده این نبرد و بحران س��وریه از 
هفت سال گذش��ته تاکنون می داند، خاطرنشان کرد: 
االن بح��ران رو به خاتمه اس��ت و نه تنها، ترکیه هیچ 
دستاوردی به دست نیاورده، بلکه متحمل خسارات در 
ابعاد مختلف شده و اقتصاد ترکیه که زمانی به عنوان 
کشور مترقی و رش��د 10 درصدی زبانزد منطقه بود، 

امروز با بحران اقتصادی روبرو است.
س��یدافقهی با اش��اره به حضور حدود 2 میلیون آواره 
جنگی س��وریه در ترکی��ه که عمدت��ا از خانواده های 
تروریست ها هستند، اظهار داشت: ترکیه، مرز خودش 
را با س��وریه کاما در اختیار تروریس��ت ها قرار داد و 
االن تروریس��ت ها با خانواده هایش��ان در عمق خاک 
ترکی��ه هس��تند. ترکیه می گوید بع��د از پایان بحران 
سوریه، من می خواهم با این آوارگان که خیلی از آنها 
غیر س��وری و از کشورهای عربی، آسیای میانه و اروپا 

هستند، چه کار کنم؟
وی با بیان اینکه هزینه شرکت و ماجراجویی ترکیه به 
لحاظ سیاس��ی نیز باعث شد که االن این کشور بر سر 
دو راهی قرار بگیرد که یا برگردد و عضو اتحادیه اروپا 
بش��ود یا از عضویت در اتحادیه منصرف ش��ود، عنوان 
کرد: االن اتحادیه اروپا ترکیه را تهدید می کند که اگر 
به کردها حمله کند، عکس العمل نشان می دهد. آقای 
ترامپ هم ترکی��ه را تهدید می کند که اگر از خطوط 
قرمزی که برایت ترسیم کردیم، عبور کنی، اقتصادت 
را نابود خواهیم کرد. وی با طرح این پرس��ش که راه 
عاج و خطرات آن برای منطقه چیس��ت؟ پاسخ داد: 
اوالً این برای ترکیه یک دام از ناحیه آمریکاست، چون 
بین ترکیه و آمریکا بر س��ر بحث خرید موش��ک های 
S-400 از روس��یه درگیری ایجاد ش��د، روس ها این 
موش��ک ها را به ترک ها فروختند و آمریکایی ها با این 
مس��ئله مخالف بودند و گفتند این اقدام ممکن است 

برای منافع ناتو، آمریکا خطرناک باشد.
وی توضیح داد: ترامپ هم 2 تهدید کرد. به ترکیه گفت 
من هواپیمای F-35 را به تو نمی فروشم و از سوی دیگر 
زیر طرحی را زد که قرار بود با کمکش، این منطقه امن 

در عمق خاک سوریه ایجاد شود.  فارس

از نگاه دیگران 

سنگ اندازی تیم حقوقی انگلیسی 
س��فیر ایران در لندن گفت: در حالی که مقامات انگلیس��ی بر ضرورت پرداخت 
بدهی ایران در قضیه تانک های چیفتن تاکید می کنند، تیم حقوقی آنها به دنبال 

تاخیر در پرداخت بدهی و طوالنی شدن فرآیند دادگاه است.
حمید بعیدی نژاد درباره پرونده تانک های چیفتن نوش��ت: در حالی که مقامات 

انگلیس��ی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک های چیفتن 
تاکی��د می کنند، تی��م حقوقی آنها تمامی روش های مختل��ف را به کار می گیرد تا با 

هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طوالنی گردد. 
وی درباره نحوه خبررسانی بی.بی.سی فارسی عنوان کرد: جمع بندی و نتیجه گیری بی.بی.
سی فارسی از نتیجه فرآیند حقوقی پرونده اشتباه است. نه تنها درخواست تجدیدنظر ایران 
در خصوص رأی دادگاه نسبت به بخش کوچکی از بدهی انگلیس به ایران رد نشده، بلکه 

قرار است توسط دادگاه تجدیدنظرمورد بررسی قرار گیرد.  تسنیم 

درخواست مسکو از تهران در مورد خبرنگار روس
س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه خواس��تار همکاری ایران در پرونده »یولیا 
یوزیک« خبرنگار روس ش��د که اخیراً به دلیل مشکل روادید، در ایران بازداشت 

شده است.
پیش از این نیز عباس موس��وی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت وگو 

با خبرگزاری اس��پوتنیک اعام ک��رده بود که این خبرن��گار روس به زودی آزاد 
می ش��ود. ماریا زاخارووا در ش��بکه یک روس��یه گفت: ما از ط��رف ایرانی تضمیمن 

دریافت کرده ایم که این مسئله در آینده ای نزدیک حل خواهد شد.
وی در ادامه ضمن درخواس��ت همکاری از ایران در خصوص این پرونده گفت: ما خواس��تار 
دسترسی کنسولی  شده ایم و فکر می کنیم که باید در آینده ای نزدیک، این دسترسی اعطاء 
شود. این مقام روس درباره این خبرنگار که در 2 اکتبر به دلیل مشکل روادید، بازداشت شده، 

گفت که کنسولگری تهران، با مادر این خبرنگار روس در ارتباط است.  ایسنا 

حجم مبادالت ایران و کره باید به قبل از تحریم بازگردد
س��فیر کره جنوبی در ایران گفت: تصور من قبل از حضور در ایران، کشور بزرگ 
ب��ا مناب��ع بزرگ بود ولی در م��دت حضور در ایران متوجه ش��دم که بزرگترین 
سرمایه ایران نیروی دانش آموخته ایران است که می تواند در توسعه ایران مورد 

استفاده قرار گیرد.
یو جانگ هیان با تأکید بر اینکه "تمام تاش��م را برای تقویت روابط ایران و کره 

خواهم کرد"، ابراز داشت: در شرایط سخت قرار داریم ولی تاش می کنیم این روابط 
را ارتقا دهیم. بعد از این دیدار به سئول گزارش می دهم و نقاط قوت تقویت همکاری ها 
را گوش��زد خواهم کرد. وی با بیان اینکه ش��رایط سخت تجاری فقط برای ایران نیست 
و برای کره هم هس��ت اضافه ک��رد: ارتباط ایران با کره فقط تج��اری بوده ولی باید در 
زمینه های فرهنگی هم روابط ما توس��عه یابد.گفتنی اس��ت؛ جمهوری اسامی ایران به 

دنبال توسعه مناسبات با کشورهای جهان است.  فارس 

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: هم اکنون نوبت س��ایر کش��ورهای 
باقی مانده در برجام است تا حسن نیت خود را ثابت و گام های جدی و عملی را برای حفظ 
این توافق بردارند. کاظم غریب آبادی با تاکید بر اینکه موضوع امنیت، یک نگرانی جهانی است 
که نیاز به راه حل و مشارکت جهانی دارد، افزود: ساح های هسته ای، بزرگترین تهدید جهانی 
برای صلح و امنیت بین المللی است، به طوری که تنها بخش کوچکی از زرادخانه های موجود 
هس��ته ای برای نابودی حیات بر روی زمین کفایت می کند. حدود 15 هزار ساح اتمی وجود 
دارد که 2 هزار مورد آن ذیل دکترین های هس��ته ای دارندگان آن، آماده به کارگیری اس��ت. 
وی، در ادامه با اش��اره به اینکه معاهده عدم اش��اعه ساح های اتمی زیربنای خلع ساح، عدم 
اش��اعه و اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای اس��ت و اگر نقاط ضعفی وجود دارد، به خاطر 
ع��دم اج��رای موثر و کامل آن می باش��د، یکی از چالش های پیش روی عدم اش��اعه را اتکای 
برخی دولت های دارای ساح هسته ای به ویژه آمریکا به استفاده از این دسته از ساح ها در 
دکترین نظامی خود و گس��ترش روزافزون نقش آن در برنامه های نظامی این کشورها خواند 
و گفت: س��اح های هسته ای برای آمریکا نه تنها ابزاری برای بازدارندگی، بلکه وسیله ای برای 
تهدید علیه دولت های هسته ای دیگر و همچنین سایر دولت های غیر هسته ای است. در همین 
راستا، می توان به سیاست جدید بازنگری هسته ای آمریکا در سال 2018 اشاره کرد که نقض 
کامل ان.پی.تی اس��ت. سفیر و نماینده دائم کش��ورمان، موضوع خلع ساح هسته ای کامل و 
جامع را یکی از چالش های فراروی معاهده ان.پی.تی برش��مرد و افزود: در بین دولت هایی که 
ساح هسته ای ندارند، موجی از عدم اعتماد در این خصوص وجود دارد که ان.پی.تی آنها را از 
دس��تیابی به ساح هسته ای بازداشته، در حالی که دولت های دارنده ساح هسته ای، گام های 
اندکی را به سمت خلع ساح برداشته و تعهدات خود ذیل ماده ۶ این معاهده را انجام نداده اند. 
غریب آبادی در ادامه س��خنرانی خود به دو مولفه خلع س��اح و عدم اشاعه و ارتباط بین این 
دو پرداخت و ضمن اشاره به اینکه این دو موضوع، دو روی یک سکه بوده و یکدیگر را تقویت 
می کنند، افزود: این دو مولفه در کنار تعهد به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، پایه های 
اصلی مندرج در معاهده ان.پی.تی را ش��کل می دهند. وی تاکید کرد: همانگونه که در س��ند 
نهایی کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در سال 2000 نیز آمده است، هدف عدم اشاعه، مشروعیت 

خود را از هدف بزرگ تر خلع ساح می گیرد.  ایرنا

غریب آبادی:
طرف های برجام گام های عملی بردارند

گزارش

در حال��ی یک م��اه از ورود ایران به گام س��وم 
گذش��ت که به نظر می رس��د اروپ��ا در یک ماه 
باقیمان��ده نی��ز کاری از پی��ش نخواه��د برد و 
کماکان منتظر چراغ سبز واشنگتن خواهد ماند 
و درکنار این موضوع ایران تهدید کرده اگر گام 
چهارم کاه��ش تعهدات را اجرا کن��د، از برجام 

خارج می شود!
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی مدعی شد 
که طرف های اروپایی حاضر در نشس��ت، تهدید 
ب��ه خروج از برجام کرده اند. البته این مطلب در 
نشست هفتگی س��ید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت خارجه ایران در روز دوش��نبه هشتم مهر 
ماه پرسیده ش��د که وی در پاسخ گفت: اگر در 
ذهنشان اس��ت که ایران گام چهارم را بردارد و 
از مکانیس��م ماشه اس��تفاده کنند، از همین جا 
اع��ام می کنم این اق��دام از همی��ن االن ُمرده 
اس��ت. چون ما اقدامات جبران��ی برای خودمان 
و ط��رف مقابل در برجام پیش بینی کرده بودیم. 
اقدام��ات جبرانی ما این بود ک��ه اگر جمهوری 

اسامی برجام را نقض کند،
از 15 شهریور ماه سال جاری - زمان ورود ایران 
به گام س��وم کاهش تعهدات برجامی - یک ماه 
می گذرد و با وجود گذش��ت یک ماه از سومین 
فرص��ت ۶0 روزه ایران به طرف ه��ای باقیمانده 
در برجام و مش��خصا سه کشور اروپایی )آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس(، هیچ تحول مثبتی از ناحیه 
آنها برای عمل به تعهداتش��ان رخ نداده اس��ت. 
در همین خص��وص رهبر معظ��م انقاب اخیرا 
در بیاناتی بر تداوم کاهش تعهدات هس��ته ای تا 
رسیدن به نتیجه مطلوب تأکید کردند و پس از 
این بیانات، سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه ای 
با اش��اره به منویات معظم له، اعام کرد که این 
سازمان به کاهش تعهدات هسته ای در برجام و 
از س��وی دیگر به فعالیت های گسترده علمی و 
راهبردی و دستیابی به توانمندی های جدید در 
چارچ��وب قوانین ملی و تعهدات پادمانی تا نیل 
به نتیجه مطلوب ادام��ه می دهد. اینکه اروپا در 
ای��ن مدت یک ماهه کاری را صورت خواهد داد 
یا خیر، با توجه به پیشینه اقداماتش در 17 ماه 
گذش��ته و پس از خروج آمریکا از برجام، به نظر 
می رس��د باز هم اروپا هم��ان روال قبل را ادامه 

خواهد داد و فرصت سوزی خواهد کرد.
 وزیر خارجه ایران می گوید، س��ه کشور اروپایی 
عضو برجام گفت: اروپایی ه��ا در انجام تعهدات 
خ��ود در برجام کوتاهی کرده ان��د و در ... آقای 
ظریف که در مجلس سخن می گفت تاکید کرد 
که »کاهش تعهدات برجامی« ایران، بر اس��اس 
پیش بین��ی انجام ش��ده در ای��ن توافق صورت 

گرفته اما اروپا نمی تواند از آن خارج شود.

سیاست منفعالنه ایران در قبال اروپا 
محم��د ص��ادق کوش��کی کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارجی گف��ت: تهدیده��ای اروپا در 
قب��ال ایران پاس��خ اروپا ب��ه رویکرد دس��تگاه 
دیپلماس��ی است؛خوش باوری، س��اده لوحی و 
عملکرد ضعیف دس��تگاه دیپلماسی سبب شده 
تا اروپایی ها نیز به خود جرات گستاخی دهند و 
به بیان دیگ��ر واکنش اروپا به نبود اراده تهران، 
تهدید اس��ت واین روند را ب��رای چندمین بار از 

سوی اروپایی ها شاهد هستیم. 
وی اف��زود: هرچند برجام بعد از اجرای تعهدات 
ایران برای اروپایی ها مرده و دیگر چیزی به اسم 
برجام نمی شناس��د ، از این رو ب��ا خروج آنها از 
برنامه جامع اقدام مش��ترک نیز اتفاقی نمی افتد 
چرا که از س��ال 95 تاکنون طرف مقابل به هیچ 
کدام یک از تعهدات خویش پایبند نبوده است.

این اس��تاد دانش��گاه اظهارداش��ت: اروپا این را 
می دان��د که دول��ت روحانی حاضر ب��ه هر باج 
دادنی اس��ت و می خواهند از دولت یازدهم باج 
بگیرند بدون آنکه امتیازی داده باش��ند؛ به طور 
کلی این رفت��ار اروپا نتیجه سیاس��ت منفعانه 
ضعیف و بی اراده دولت در قبال عملکرد آنها در 

قبال برجام است.

تهدید اروپا نقل قول است
ظهروند کارش��ناس مسائل سیاست خارجی نیز 
در خص��وص تهدید اروپا برای خ��روج از برجام 
گف��ت: ابتدا اینک��ه تهدید اروپا ب��ه صورت نقل 
قول مطرح شده اس��ت و رسما چنین تهدیدی 

از سوی اروپا را شاهد نبودیم.
وی افزود: مقامات رسمی اروپایی نیز بارها بر حفظ 
برجام تاکید کردند و ما نیز مواضع رسمی برایمان 
مهم است، ش��اید برخی ها که هم اکنون خواهان 
برقراری روابط با اروپا نیس��تند چنین اظهاراتی را 
مطرح کرده باش��ند. ظهروند تصریح کرد: آخرین 
موض��ع وزیرخارج��ه اس��پانیا و جایگزی��ن خانم 
موگرینی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
ای��ن که گفته، باید از برجام حمایت کنیم و اتفاقا 

در موضوعات مهم ایفای نقش داشته باشیم.

 خروج از برجام
 برای اروپا خسارت بار است

عباس ضیایی نیری، کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی گفت: همانطور که پیشتر نیز پیش بینی 
می ش��د عیار مرد عمل و می��دان بودن در میان 
اروپائی��ان بس��یار پائین ت��ر از آن چیزی بود که 
مقامات مذاکره کننده ایرانی در تیم دیپلماسی 
دولت به آن  تصور داشتند و البته دنیای سیاست 
از ابت��دا و تا انتها دس��ت خوش تجربیات تلخ و 
ش��یرین برای تمامی سیاستمداران جهان است 
و ای��ن صحنه ج��ذاب هرگز خال��ی از هیجان و 

غافل گیری نخواهد بود.
وی افزود: اس��اس مذاکرات هس��ته ای و توافق 
برجام ب��اری برد- ب��رد بود و طب��ق گفته های 
ریاس��ت جمهوری کشور باید منتظر میوه دادن 
درخت برج��ام می بودیم ام��ا، در طول ماه های 
پس از توافق دیدیم بد عهدی غرب وارد مرحله 
جدیدی ش��د تا جایی که یکی از طرف ها بدون 
بازخواس��ت و خس��ارتی از این تواف��ق خارج و 
دیگ��ران نیز نظاره  گر بودند و صرفا برای بریدن 
س��ر ما با پنبه ب��ه چند بیانیه خش��ک و خالی 
بس��نده کردند و در بازی و مرحله جدید شروع 
به پیش��نهادات توهم گونه کردن��د که از همان 
ابتدا واضح بود که این نیز وقت کش��ی اس��ت و 
در پشت پرده همگان راضی و خوشنود هستند 
از ب��ه عقب ران��دن فناوری هس��ته ای ایران، اما 
ات��اق فکر غ��رب غافل از آن بودند ک��ه ایران با 
رهنمودهای رهبری عالم و تکیه بر توان داخلی 
و جوانان دلیر ایرانی میتواند به راحتی خسارات 
ناشی از این ترکمانچای عصر کنونی را جبران و 

توپ را در زمین غرب بیاندازد.
وی تصری��ح کرد: گرچه آنها بارها تاش نمودند 
گاه با وعده های پوش��الی و گاه با تهدید و ارعاب 
و توه��م جنگ و گاه با س��ناریوهای دیگر تفکر 
مقام��ات ایرانی را ب��ر هم زنند اما، دس��ت اخر 
متوجه ش��دند ک��ه سال هاس��ت دوران این نوع 
سیاست های از پیش سوخته سپری شده است.

ضیایی گفت: از اریبهش��ت ماه س��ال جاری و با 
شروع گام به گام کاهش تعهدات ایران در برجام 
این آالرم به اتاق فکر غربی صهیونیس��تی رسید 
ک��ه ایران فکر همه چیز را ک��رده و اگر تا به آن 
روز صبوری پیش��ه کرده به دنبال سیاستی بوده 
که چهره غرب علی الخص��وص آمریکا را در دنیا 
تضعی��ف کن��د و اتفاقا به خوبی توانس��ت چهره 
واقعی آمریکا را برای تمام دنیا نمایان کند حال 
اینکه برخی دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
به اجبار و یا از روی ترس و نیاز با امریکا همکاری 
می کنند مبحث دیگری اس��ت ک��ه خود انان به 
خوبی بر ان واقف هستند اما ایران کشور دیگری 
است که چهار دهه است که سیاست های اصیل 
ایرانی اس��امی را اجرا و ب��ه نمایش می گذارد و 
حیات خود را به دست اجنبی و دولت های دیگر 

نسپرده است، به گوش می رسد.
به باور این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی؛ 
درس��ناریویی جدید بدعه��دان و روباهان مکار 
اروپایی اعام داشته اند که اگر کشور گام چهارم 
خروج از برجام را بردارد آنها نیز از برجام خارج 
میش��وند نکته اینجاس��ت که مگ��ر برجام برای 
ایران امتیازی داش��ته که اکن��ون نگران ماندن 
ی��ا نماندن انها در برجام باش��یم؟ خروج آنها از 

برجام که دیر ی��ا زود کلید خواهد خورد نتیجه 
بدعه��دی آنهاس��ت و صرفا آنانند که خس��ارت 
بیش��تری خواهند داش��ت و مطمئنا کمی بعد 
افس��وس خواهند خورد که چرا چنین اشتباهی 
را مرتک��ب ش��ده اند و به آس��انی باعث ش��دند 
توافقی که می توانست برای همگان یک پیروزی 

به شمار آید کمرنگ و نابود گردد.
وی بی��ان داش��ت: افسوس��ی که مطمئن��ا برای 
همپیمانان منطقه ای انان که در برادر کش��ی نیز 
دست نیاز به سمت آنها دراز کرده اند نیز تلخ تر از 
زهر خواهد بود، خروج اروپا و طرح چنین پیامدی 
از سوی آنها در صورت گام چهارم کاهش تعهدات  
ایران در توافق هسته ای نشانه این  است  که آنها از 
ابتدا نیز به دنبال رساندن ایران به منافع خویش در 
برجام  نبودند و صرفا تئاتر خیمه ش��ب  بازی به راه 
انداخته بودند که ایران را از اهداف خود دور نمایند و 
یا با بیان برجام دوم و یا مذاکرات در صنعت دفاعی 
ایران و یا اقدام��ات منطقه ای ایران این تفکر را در 
بین مقامات  ایران ایجاد کنند که آنها نیز به دنبال 
راه حلی برای پایان مناقش��ات پسابرجامی ایران و 
غرب دارند اما با نگاهی به بیانیه های آنان و تاش 
ناموف��ق آنها در راضی کردن ای��ران برای مذاکرات 
مستقیم با آمریکا و شکستی سیاسی که برای سران 
آنها در راضی ک��ردن ایران برای ماقات رودر رو با 

آمریکا در نشست سازمان  ملل انجامید.
وی گفت: هم اکن��ون با طرح و یا تهدید به خروج 
کامل آنها و منقضی کردن برجام س��عی در دیدن 
اقدام متقابل ایران در پی عنوان این مس��ئله دارند 
که مسلما مقامات ایران مصمم تر از پیش پیام آنها 
را در عملیات��ی نمودن گام چهارم کاهش تعهدات 
خواهن��د داد و این عهدنامه ش��اید زودتر از تصور 
خوش ب��اوران و تحلیل گ��ران به تاری��خ بپیوندد و 
باشک بانی و مقصر اصلی این پیامد امریکا و غرب 
خواهند بود و این شروعی پر از برد- برد برای ایران  

در این پایان نافرجام برجام خواهد بود.
وی در پایان گفت: نکته دیگر این مسئله  است که 
مقامات کشورباید همچون همیشه تمرکز خود را 
ب��ر جریاناتی که در چن��د روز اخیر در منطقه و 
پیرامون مس��ئله خ��روج نیروه��ای آمریکایی از 
س��وریه و احتمال تهاجم نظامی ترکیه به بهانه 
رویاروی��ی با کردهایی که پیش��تر تحت حمایت 
آمری��کا بودن��د نیز حفظ کنند، مس��لما در پس 
تمام این حواش��ی و اتفاق��ات اهداف مختلفی از 
س��وی غرب دنبال می شود و شکست آنها در به 
راضی کردن ایران به مذاکره مس��تقیم به دنبال 
بدعهدی و بهانه  جویی های مکرر آنها و همچنین 
احتمال زیاد پایان این توافق به فکرعصای موسی 
باشند در کنترل نفوذ منطقه ای ایران و آرامشی 
که با حضور ایران در منطقه بعد از ورود و نابودی 
داعش پابرجا شده است، البته هر رویداد عجیب 
و ی��ا حتی معقول��ی که در منطقه و ی��ا فراتر از 
خاورمیانه روی دهد زیر ذره بین مقامات سیاسی 
و نظامی و امنیتی کشور به دقت تحلیل می شود 
و مسلما بسیار نزدیک شده ایم به شعار راه قدس 
از کربا می گ��ذرد و فرموده مقام معظم رهبری 
که بیان داش��تند رژیم صهیونیس��تی 20 س��ال 
آین��ده را درک نخواهد کرد و پای��ان برجام نیز 
آزادگان جهان را به ای��ن  اتفاق خوش نزدیک تر 

خواهد کرد.

تهدید اروپا، نتیجه منفعل عمل کردن تهران 
اروپا تهدید کرده اگر ایران گام چهارم را اجرا کند از برجام خارج می شود
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