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آمریکا علیه ایران یک حمله سایبری 
محرمانه  انجام داده است

دو مق��ام آمریکایی به رویترز گفتند که ایاالت متحده 
ب��ه دنبال حم��ات ۱۴ س��پتامبر )۲۳ ش��هریور( به 
تاسیس��ات نفتی عربس��تان س��عودی، ی��ک عملیات 

سایبری محرمانه علیه ایران انجام داده است.
خبرگزاری رویترز در خبری اختصاصی گزارش داد: به 
دنبال حمات ۱۴ سپتامبر )۲۳ شهریور( به تاسیسات 
نفتی عربستان س��عودی که واشنگتن و ریاض تهران 
را مقص��ر آن می دانن��د، ایاالت متح��ده یک عملیات 
محرمان��ه س��ایبری علیه ایران انجام داده اس��ت. این 
رس��انه غربی این خبر را ب��ه نقل از دو مقام آمریکایی 
که خواس��تار عدم افش��ای نام و هویتش��ان شده اند، 

منتشر کرده است.
ب��ه گفته این دو مقام ناش��ناس آمریکایی، این حمله 
س��ایبری محرمانه اواخر س��پتامبر )اوایل مهر( انجام 
شده و توانایی ایران برای گسترش دادن پروپاگاندایش 

را هدف قرار داده است.
ی��ک مقام آمریکای��ی به رویترز مدعی ش��ده که این 
حمله س��ایبری، به »س��خت افزار فیزیک��ی« در ایران 
تاثیر گذاش��ته اس��ت اما او به جزئیات بیشتری اشاره 

نکرده است.  فارس 

ایران از اقدامات تنش زا خودداری کند!
س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانس��ه در واکنش به 
اظهارات رئیس جمهور کشورمان درباره اقدامات ایران 
در راس��تای کاهش تعهدات برجام��ی اش ابراز نگرانی 

کرد.
اگنس واندر مول، این اظهاراتش را در پی س��خنرانی 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه مطرح 
ک��رد که گفته بود تهران در ح��ال کار کردن بر روی 
س��انتریفیوژهای پیش��رفته آی آر-۹ برای غنی سازی 
اورانیوم اس��ت. این س��انتریفیوژها در توافق هسته ای 

سال ۲۰۱۵ ذکر نشده اند.
رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری روز دوشنبه 
با اصحاب رسانه درباره تعلل سه کشورهای اروپایی در 
عمل کردن به تعهدات برجامی ش��ان با اش��اره به پنج 
کش��ور باقی مانده در توافق برجام گف��ت: روابط ما با 
چین و روسیه خوب است اما سه کشور اروپایی به قول 
های خود نتوانستند عمل کنند. اقدامات ایران اتکا به 
ملت ایران و در قدم بعدی کاهش تعهداتش بوده است. 
از اردیبهش��ت امس��ال کاهش تعهدات را انجام دادیم. 

بعد آب سنگین را اعام کردیم.  ایسنا  

 روایت نشریه فرانسوی
 از چگونگی بازداشت روح اهلل زم

نش��ریه فرانس��وی ل��و فیگارو با انتش��ار گزارش��ی به 
نحوه دس��تگیری روح اهلل زم، سرشبکه سایت معاند و 

ضدانقاب »آمدنیوز«، پرداخت.
بیس��ت و دوم مهر ماه سپاه پاس��داران در بیانیه ای از 
گرفتار ش��دن روح اهلل زم در ی��ک عملیات اطاعاتی 
هوش��مندانه از س��وی س��ازمان اطاع��ات س��پاه و 

دستگیری وی خبر داد.
مقام��ات ایران تاکن��ون هیچ اطاعاتی درب��اره نحوه 
دس��تگیری وی اعام نکرده اند، با ای��ن حال روزنامه 
لوفیگارو چاپ پاریس از قول منابعی جزئیاتی از نحوه 

دستگیری وی منتشر کرده است.
این نشریه فرانس��وی در گزارش خود مدعی شده که 
زم در نجف بازداش��ت شده است. طبق ادعای فیگارو، 
ایران یک واسطه را برای دیدار با روح اهلل زم به پاریس، 
محل اقامت او، اعزام کرده تا او را برای دیدار با آیت اهلل 
سیس��تانی -مرجع ش��یعیان عراق- متقاعد کند. وی 
پ��س از ورود به نجف در دام نیروه��ای امنیتی ایران 

افتاده و به داخل کشور منتقل می شود.
نکته قابل توجه در این گزارش این است که گفته شده 
نیرو ه��ای امنیتی ایران تلفن همراه و رایانه روح اهلل زم 
را نی��ز در اختیار گرفته اند و از این طریق توانس��ته اند 
اطاعات مهمی را درباره »منابع خبری« او به دس��ت 
بیاورند. در این گزارش همچنین آمده است که روح اهلل 
زم تحت حفاظت پلیس فرانسه بود و با اینکه مقامات 
فرانسوی از س��فر وی به عراق اطاع داشتند، اما مانع 

این سفر نشدند.  باشگاه خبرنگاران 

واشنگتن دنبال درگیری با ایران نیست
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در یک جلسه 
اس��تماع بار دیگر تأکید کرد که واش��نگتن به دنبال 

درگیری با ایران نیست.
برای��ان ه��وک گفت: دول��ت آمریکا در ح��ال اجرای 
کارزاری بی س��ابقه از فش��ار حداکثری علیه ایران در 
راستای دستیابی به دو هدف عمده است: اوالً محروم 
کردن رژیم ای��ران از منابع پول��ی الزم برای حمایت 
از فعالیت ه��ای بی ثبات کننده خود؛ دوم، آوردن ایران 

پای میز مذاکره جهت رسیدن به توافقی جامع.
وی در ادامه همچنین مدعی ش��د که ترامپ و مایک 
پامپئ��و، وزیر امور خارجه آمریکا ب��رای مذاکره بدون 

پیش شرط با ایران اعام آمادگی کرده اند. 
وی گف��ت: رئیس جمهور ترام��پ و پامپئو به صراحت 
تمای��ل ایاالت متحده ب��رای مذاکره با ای��ران را ابراز 
کرده اند و ما تمایل داریم بدون پیش شرط با ایرانی ها 

ماقات کنیم.  مهر

اخبار

توضیحات مسجدی درباره تالش شبانه روزی ایران و عراق 
س��فیر ایران در بغداد و رییس س��تاد اربعین در عراق با اش��اره به اقدامات سفارت 
کشورمان در عراق برای ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: 
سفارت ایران و نمایندگی های کنسولی ایران در عراق طی دو هفته اخیر تاش های 

جدی برای ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران اربعین حسینی انجام داده اند.
ایرج مس��جدی، ادامه داد: در چند روز گذش��ته از گذرگاه های مرزی خس��روی، 

مه��ران، چذابه و ش��لمچه بازدید کردم و هماهنگی های��ی را نیز در ارتباط با خدمت 
رسانی شایسته به زوار عزیز کشورمان بامسئوالن عراقی و ایرانی انجام داده ام.

مس��جدی با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین حس��ینی یک افتخار بزرگ برای همه 
ما اس��ت، ادامه داد: ما هر بار که از مس��ئوالن و مردم عراق بابت تاش ها و میزبانی های 
گرم ش��ان قدردان��ی می کنیم آن ه��ا اظهار ش��رمندگی می کنند که چرا بهتر و بیش��تر 

نتوانستند به زائران اربعین حسینی خدمت کنند.  ایسنا

مهمترین کار ما دستیابی به توافق هسته ای ایران بود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با اعام اینکه مهمترین اقدام این 

اتحادیه دستیابی به برجام بود، حفظ این توافق را به نفع اتحادیه اروپا دانست.
فدریکا موگرینی گفت: اتحادیه اروپا باید نقش جهانی خود را ایفا کند؛ زیرا راه 
دیگری برای پیش��برد ارزش ها و منافع ما وجود ندارد. ما باید مستقیما در امور 

جهانی وارد شویم. ما در برهه دشواری به سر می بریم. من فکر می کنم مهمترین 
کاری که ما انجام دادیم، دس��تیابی به توافق هس��ته ای با ایران بوده است که از یک 

رقابت تس��لیحات هس��ته ای در منطق��ه ای جلوگیری کرد که از قب��ل دچار تنش بود و 
همچنان از مناقشه در منطقه جلوگیری می کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود: بر اساس آن توافق، ما در آن زمان 
برای مدت کوتاهی متاسفانه خیلی کوتاه توانستیم همه قدرت های منطقه ای را دور یک 
میز جمع کنیم تا درباره نحوه پایان دادن به جنگ سوریه تبادل نظر کنند.  تسنیم  

رابطه ما و ایران بر اساس احترام دوجانبه است
مع��اون نخس��ت وزیر و وزی��ر خارجه قطر رابطه کش��ورش با ایران را براس��اس 
همس��ایگی و احترام دوجانبه توصیف کرد و گفت که قطر از زمان تاسیس خود 

هیچ گونه رفتار خشن یا خصمانه ای از ایران ندیده است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت: ایران همس��ایه ما است و از زمان تاسیس 

کشور قطر، ما هیچ  گونه رفتار خشن یا خصمانه ای از جانب این کشور ندیده ایم. 
درباره مس��ائل زیادی در منطقه اختاف نظر داریم و برخی فعالیت های آنها را تایید 

نمی کنی��م؛ همانطور که آنها نی��ز برخی فعالیت های ما را تایید نمی کنند اما با این حال 
این تفاهم وجود دارد که ما همسایه هستیم و شایسته است که با هم همزیستی داشته 
باشیم. این رابطه برپایه احترام دوجانبه است. خالد بن محمد العطیه معاون نخست وزیر 
درباره تفاهم های مش��ترک برای اس��تفاده از پایگاه های نظامی آمریکا در قطر و ترکیه 

علیه ایران گفت:"توافقنامه هایی با واشنگتن داریم.  صداوسیما

کارشناس مس��ائل ترکیه گفت: آمریکایی ها با توجه 
به منافعشان در منطقه با نیرو های نظامی خود بازی 

می کنند.
 عابدی در رابطه با جا به جایی نیرو های واشنگتن در 
منطق��ه، گفت: آمریکایی ها در هر دوره یک رهبردی 
را ب��رای منطقه ذکر می کنند که تمام آن  راهبرد ها 
در کلیت یک چیز اس��ت و کاخ سفید می خواهد در 
منطقه بماند و نفوذ خود را از ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامی در منطقه غرب آسیا حفظ کند.در 
واقع در دوره های مختلف ریاست جمهوری واشنگتن 
تنها عناوین اس��تراتژی ها تغیی��ر می کند، اما راهبرد 

همان حفظ نفوذ آمریکاست.
او با اشاره به خارج کردن نیرو های آمریکا از سوریه، 
توضیح داد: کاخ س��فید تنها منافع اقتصادی خود را 
دنب��ال می کند و هیچ وق��ت از منطقه خارج نخواهد 
ش��د بلکه نیرو های خود را با توجه به شرایط و منافع 

خود جابه جا می کند.
عاب��دی ادام��ه داد: بیش��تر نیرو های آمری��کا راهی 
عربس��تان می ش��ود، چراک��ه با توج��ه ب��ه ناتوانی 
س��عودی ها از تامین امنیت خ��ود در برابر انصاراهلل، 
واش��نگتن طی توافقی با آل سعود در برابر نیرو های 

خود از ریاض پول می گیرد.
کارش��ناس مس��ائل ترکیه اضافه کرد: به نظر می رسد 
که آمریکا به این نتیجه رس��یده که منافعی در سوریه 
ندارد و در درگیری های بین ترکیه و کرد ها منافع شان 
تضعیف می شود پس نیرو های خود را از دمشق خارج و 

به ریاض انتقال داد تا هزینه سیاسی کمتری دهد.
او تاکی��د ک��رد: آمریکایی ها با توجه به منافع ش��ان 
با نیرو ه��ای نظامی خود بازی می کنند، واش��نگتن  
نیرو های خود را به افغانس��تان فرستاد ولی به خاطر 
اینک��ه بحث مذاک��رات با طالب��ان در کابل مطرح و 

حساس��یت های افکار عموم��ی افزایش پی��دا کرده 
نیروهای خود را خارج کردند همچنین در سوریه هم 
چالش های قومی موجود بین کرد ها و ترک آمریکا را 
به این نتیجه رسانده که حضور و بازیگری به نفع هر 

یک از این بازیگران منافعی برای این کشور ندارد.
عابدی خاطر نشان کرد: ترامپ در دوره اول انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در ای��ام تبلیغات مدعی بود که از 
خاورمیان��ه و درگیری های بی پای��ان آن باید خارج 
ش��ود، بنابرای��ن می توان گفت که او ب��ا خروج و جا 
به جای��ی نیرو های خود در منطقه در تاش اس��ت 
که ش��عار انتخاباتی خود را جامه عمل می پوش��اند، 
همچنی��ن با توجه به اینکه در آس��تانه آغاز مبارزات 
انتخاباتی در آمریکا  هستیم ترامپ به دنبال بازی با 

افکار عمومی است.
کارشناس مسائل ترکیه افزود: آمریکایی ها عمدتا بر 
اساس منافع اس��تراتژیک خود به دنبال حضور بلند 
مدت در منطقه هس��تند، اما این حضور نظامی را بنا 
به برخی ش��رایط تکنیکی و تاکتیک��ی که به وجود 
می آید در موقعیت های مختلف کم و زیاد می کنند و 
نیرو های نظامی را از کش��وری به کشور دیگر منتقل 

کرده و با افکار عمومی بازی می کنند.
او با بیان اینکه آمریکایی ها همواره نش��ان دادند که 
به متحدین خود از پش��ت خنجر خواهند زد، تصریح 
کرد: در چند س��ال اخیر واش��نگتن در منطقه پشت 
بن عل��ی دیکتاتور تونس، مبارک متح��د تمام عیار 
خ��ود، پرویز مجرب در پاکس��تان را خالی کردند، از 
اواخر دولت اوباما بود که آمریکا به این نتیجه رس��ید 
برای  نوش��ته نش��دن  نام ایران، روسیه و سوریه در 
بحث مبارزه با تروریس��ت و داعش باید یک سلس��له 

فعالیت هایی در دمشق علیه داعش آغاز کنند.
عابدی افزود: آمریکایی ها به دنبال یک نیروی زمینی 

بودند که از لحاظ تلفات مالی هزینه ای کمتری برای 
آن ها داش��ته باش��د و بتوانند با پش��تیبانی هوایی از 
نیرو ه��ای زمین��ی در س��رکوب داعش در س��وریه 
نقش داش��ته باش��ند، در نتیجه تنها مجموعه ای که 

می توانستند بر آن حساب کنند کرد ها بودند.
کارشناس مسائل ترکیه ادامه داد: واشنگتن از گذشته 
ارتباطاتی با کرد ها داش��تند، همچنین با کمک هایی 
که اسرائیلی ها با برخی از محافل در کرد های سوریه 
در عراق داش��تند به کرد ها وصل ش��دند و در نتیجه 
حمایت های گس��ترده ای را از کرد های سوریه داشته 

و آن ها را به شدت مجهز کردند.
او خاطر نش��ان ک��رد: آمریکایی ها ب��ا تجهیز کرد ها 
در ص��دد گرفتن ژس��ت مقابله با داع��ش بودند، اما 
زمان��ی که داعش تضعیف، نیاز واش��نگتن به کرد ها 
کاهش و درگیری میان کرد ها و ترکیه تش��دید شد 
به مرور کاخ س��فید از کرد ها فاصله گرفت و بر س��ر 
منابع اقتصادی، امنیتی و سیاس��ی گسترده تری که 
با آنکارا داش��ت پش��ت کرد ها را خالی و از پشت به 

آن ها خنجر زدند.
عابدی گفت: سیاستمداران کرد ها در ۱۰۰ سال اخیر 
نشان دادند که بازیگران خوبی در منطقه نیستند، در 
اواخر دوره عثمانی کرد ها توسط غربی ها تحریک و علیه 
حکومت عثمانی به پا خاس��تند. در دوره های مختلف 
کرد ها انتخاب های خوبی نداش��تند و دیدیم که غربی 
ها، اسرائیل و آمریکایی ها آن ها را تنها گذاشتند و باز 
هم این اتفاقات غمناک و شوم در شمال و شمال شرق 
سوریه رقم می خورد.  کارشناس مسائل ترکیه گفت:در 
آخر باید گفت ک��ه آمریکایی ها تنها وعده می دهند و 
ترام��پ هم صراحتا اعام کرده ما در درگیری قومیتی 
که ۲۰۰ سال بین ترک ها و کرد ها قدمت دارد، دخالت 

نمی کنیم.  باشگاه خبرنگاران

ظریف:

صبر راهبردی ایران به پایان رسید
چهاردهمین نشس��ت کمیسیون مشترک جمهوری اسامی ایران و آفریقای 
جنوبی با س��خنرانی محمد جواد وزیر وزیر امور خارجه و نالدی پاندور وزیر 

روابط و همکاری های بین المللی آفریقای جنوبی در تهران برگزار شد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در این نشست به روابط خوب سیاسی و دیدگاه 
های مش��ترک دو کش��ور در بس��یاری از موضوعات منطقه ای و بین المللی 
از جمله در مورد مس��ئله فلسطین، حقوق بشر، ضرورت بازنگری در ساختار 
س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت، مبارزه با تروریس��م و افراط گرایی، استفاده 
صلح آمیز از انرژی هس��ته ای و همکاری های جنوب-جنوب و همکاری در 
س��ازمان های بین المللی و تاش های ارزشمند دو کشور برای صلح و ثبات 

جهانی اشاره کرد.
ظری��ف همچنین  ابراز امی��دواری کرد با حضور فع��ال بخش های دولتی و 
خصوص��ی، روابط اقتص��ادی و تجاری، فنی و علمی میان دو کش��ور تقویت 
ش��ده و دستارودهای خوبی در جهت توس��عه روابط محقق گردد. وزیر امور 
خارجه کشورمان همچنین با اشاره به مذاکرات پیچیده و حساس هسته ای 
کش��ورمان و گروه ۱+۵، خروج آمری��کا از این توافق را نقض صریح قعطنامه 
۲۲۳۱ ش��ورای امنیت و برخاف خواس��ت و اراده تمامی اعضای ملل متحد 
دانست  که  نظام عدم اشاعه و دیپلماسی چندجانبه را تضعیف کرده است.

ظریف با تشریح  پایبندی ایران به تعهدات خود وفق برجام تا یک سال پس 
از خ��روج آمریکا از برجام و فرصت دادن ایران به اروپا برای عمل به تعهدات 
خود برای جبران این خروج تاکید کرد: متاسفانه شاهد اقدام موثری نبودیم 
و اروپا نش��ان داد از اجرای تعهداتش ناتوان اس��ت. از این رو صبر راهبردی 
ایران به پایان رس��ید و دقیقا بر اس��اس مفاد برجام و با اس��تناد به بند ۲6 و 
۳6 آن اجرای بخش��ی از تعهدات خود را در س��ه گام به صورت کاما قانونی 
متوق��ف کرد  و در صورت عدم بازگش��ت توازن به اجرای تعهدات از س��وی 

طرف ها، سایر اقدامات الزم در گام های بعدی نیزمحقق خواهد شد.
ظریف همچنین دیدگاه جمهوری اس��امی ای��ران  در خصوص امنیت منطقه 
خلیج فارس  و طرح پیش��نهادی رییس جمهور کش��ورمان موس��وم به پویش 
صلح هرمز و دعوت ریاس��ت محترم جمهور از کشورهای منطقه برای پیوستن 
به ائتاف امید را تش��ریح کرد. وزیر روابط و همکاری های بین المللی آفریقای 
جنوبی نیز با یادآوری حمایت های ارزشمند و قابل تقدیر ایران از مبارزات مردم 

کشورش در مقابله با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی تقدیر کرد.  ایرنا 

گزارش
گروه دیپلماسی  به دنبال تخریب و تضعیف 
آق��ای ظریف در جایگاه وزیرخارجه کش��ورمان 
نیس��تیم؛ زحمات دس��تگاه دیپلماسی را نیز در 
چند س��ال نادی��ده نمی گیریم، ام��ا آنچه مبین 
اس��ت اینکه اعتماد بیش از اندازه به آمریکا، به 
امضای جان کری و اوباما س��بب ش��د تا توافقی 
امضا ش��ود که بعد از خروج آمری��کا از برجام و 
بی تعه��دی اروپا در قبال اج��رای تعهدات، حاال 
که جمهوری اسامی ایران تصمیمی قاطعانه در 
برابر بی تعهدی سه کشور اروپایی اتخاذ و گام به 
گام تعهدات خود را کاهش می دهد؛ حاال کار به 
جایی رس��یده که اتحادیه اروپ��ا ایران را تهدید 
کرده اگر گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای را 

اجرا کند از توافق هسته ای خارج می شود!
اگر واقعیت ها را در مورد برجام ش��فاف تر بیان 
کنید؛ مردم می فهمند، مردم هم متوجه هستند 
که دوس��تان زحمت کش��یدند و ت��اش کردند 
و ضعف هایی هم داش��تند. بع��د این ضعف ها را 
اص��اح کنند تا ی��ک اجماع کش��وری ایجاد و 

اختافات کنار گذاشته شود.
محمدجواد ظریف دو روز پیش  در نشس��تی با 
فع��االن فضای مجازی به س��ؤال هایی در زمینه 
چالش ه��ای عرص��ه، اص��ول و اهداف دس��تگاه 
دیپلماس��ی پاس��خ داد و گف��ت: وزارت خارجه 
نماین��ده هم��ه ایران اس��ت و وظیف��ه دفاع از 
عملک��رد کل نظام را برعه��ده دارد در حالی که 

سایر دستگاه ها از عملکرد خود دفاع می کنند.
وی خط��اب به منتق��دی که موضوع س��خنان 
ظری��ف را درباره توان نظام��ی آمریکا و این که 
امضای کری س��ند اس��ت مطرح کرد: آیا ش��ما 
س��خنرانی من را در دانش��گاه تهران شنیدید یا 
خب��ر خبرگزاری ف��ارس را خواندید؟ من گفتم 
آمری��کا از نظر تکنولوژی نظام��ی می تواند این 
کار را انج��ام دهد اما چرا نمی کند چون از این 
مردم می ترس��د، از فرهنگ ایثار و ش��هادت ما 
می ترس��د. آیا فکر می کنی��د واقعا ابزار نظامی 
ما کشور را حفظ کرده است؟ خیر. این فرهنگ 
ایثار و ش��هادت است که ما را حفظ کرده همان 
چیزی که باعث ش��ده ما موش��ک بس��ازیم این 
فرهن��گ ب��وده و همین خودباوری بوده اس��ت. 
در جلسه ای آقای عزیز جعفری )فرمانده سابق 
س��پاه( و رئیس خبرگزاری فارس آقای موسوی 
ه��م بود. گفتم آقای جعف��ری من این مطلب را 

در دانشگاه گفتم.
ظری��ف در ادامه گف��ت: من چ��ه زمانی گفتم 
امضای کری س��ند اس��ت؟ یک نقل قول از من 
بیاورید؟ ش��ما ساختید و خودتان حمله کردید. 
خبرنگار شرق در این لحظه گفت: این تیتر اول 
روزنامه ش��رق بود و درب��اره ویزا هم بود و اصا 

ربطی به برجام نداشت.
من یک جا نگفتم امضای کری سند است. به من 
گفتن��د اول باید اوباما امضا کند که تحریم ها را 
برداشته و بعد شما اقدامات خود را انجام دهید. 

دس��تور من این بود ک��ه باید امضا بگیرید و من 
امضا گرفتم. من نگفتم امضا سند است، گفتم از 

من امضا خواستید و من هم امضا گرفتم.  
آقای ظریف در حالی در نشست دو روز گذشته 
ب��ا اهالی فض��ای مجازی بر ای��ن تاکید کرد که 
من نگفتم "امضای جان کری س��ند اس��ت" که 
خذداد ماه س��ال گذش��ته "فیلمی ۳ دقیقه ای 
از یکی از جلس��ات کارشناس��ی مربوط به مفاد 
برجام در ایران منتش��ر ش��د که مرب��وط به ۳ 
هفت��ه پس از توافق ایران و ۱+۵ بر س��ر برنامه 
جامع اقدام مشترک است. در این فیلم کوتاه که 
مربوط به جلسه شورای راهبردی روابط خارجی 
با موضوع تبیی��ن برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( و بررس��ی الزامات پیش رو است، دکتر 
فواد ایزدی، از اس��اتید روابط بین الملل دانشگاه 
تهران از وزیر امور خارجه کشورمان درباره الزام 
حقوقی آمریکا به برجام با توجه به اظهارات آن 
زمان جان کری مبنی بر اینکه برجام یک توافق 
الزام آور نیس��ت، می پرسد و از ظریف می خواهد 
در این باره توضیح دهد. این اس��تاد دانش��گاه به 
اظهارات کاندیداهای ریاس��ت جمهوری آمریکا و 
تاکید آنها بر پاره کردن برجام پس از پیروزی در 
انتخابات اش��اره می کند و خواستار پاسخ ظریف 

در این باره می شود.

محتوای سوال ایزدی نشان می دهد او نسبت به 
عدم پایبندی آمریکا به مفاد برجام توسط دولت 
آین��ده آمریکا نگرانی داش��ته اس��ت. وزیر امور 
خارجه اما در پاسخ این استاد دانشگاه می گوید 

آمریکا نمی تواند این کار را بکند.
اما آنچه مغایر اظهارات آقای ظریف است، اینکه 
وی در آن جلسه و در پاسخ به سوال فواد ایزدی 
تاکید داشت که آمریکا نمی تواند از برجام خارج 
ش��ود آن را پاره کند اما آنچه مورد توجه اس��ت 
اینکه باید به آقای ظریف بگوییم شما دقیقا این 
اظه��ارات را بیان کردید و ب��ا اعتماد به امضای 
ج��ان کری برجام��ی را امضا کردی��د که نتیجه 
آن جز دس��تاوردی کاما هیچ برای ملت ایران 

ارمغان دیگری نداشته است.
پس از امضای برجام توسط ایران و ۱+۵ است، از 
این جهت مهم اس��ت که نشان می دهد وزیر امور 
خارجه که عامل اصلی این توافق بوده، به قدری به 
ساز و کار بین المللی و شورای امنیت مطمئن بوده 
که هیچ گاه تصور نمی کرده طرف آمریکایی بتواند 
از این توافق خارج ش��ود ی��ا اگر این اتفاق بیفتد، 

هیچ کشوری با آمریکا همراهی نخواهد کرد.
به دنب��ال تخری��ب و تضعیف ش��ما در جایگاه 
وزیرخارجه کشورمان نیستیم؛ زحمات دستگاه 
دیپلماسی را نیز در چند سال سکان داری شما 

نادی��ده نمی گیریم، اما آنچه مبین اس��ت اینکه 
اعتم��اد بیش از اندازه به آمریکا، به امضای جان 
کری و اوباما س��بب شد تا توافقی امضا شود که 
بعد از خروج آمریکا از برجام و بی تعهدی اروپا در 
قبال اجرای تعهدات، حاال که جمهوری اسامی 
ایران تصمیمی قاطعانه در برابر بی تعهدی س��ه 
کش��ور اروپایی اتخاذ و گام به گام تعهدات خود 
را کاهش می دهد حاال کار به جایی رس��یده که 
اتحادیه اروپا ایران را تهدید کرده اگرگام چهارم 
کاه��ش تعهدات هس��ته ای را اجرا کند از توافق 
هسته ای خارج می شود! منتقدین دلسوز برجام 
بارها و بارها بر این تاکید داشتند که نباید فریب 
لبخندهای آمریکا و اروپا را بخوریم؛ دیپلماس��ی 
لبخن��د در برابر این کش��ورها جواب نمی دهد، 
ای��ن روزها را می دیدند که در این توافق انگار نه 

راه پس داریم و نه راه پیش
در ادامه این نشس��ت، ظریف با طرح این سؤال 
که چرا ما مجبور شدیم با آمریکا مذاکره کنیم؟ 
گفت: مذاکره با اعضای دائم شورای امنیت برای 
بیرون آمدن از قطعنامه شورای امنیت غیرقابل 
اجتن��اب اس��ت چ��ون هرکدامش��ان می توانند 
خارج ش��دن ش��ما را وتو کنند. رئیس دستگاه 
دیپلماس��ی با بیان اینکه ما هیچ کاری نکردیم 
مگر آنکه آمریکا قبل از آن کاری را کرده باشد، 

ابراز داش��ت: هم��واره می گویند نق��د داده ایم و 
نس��یه گرفته ایم اما آق��ای ترامپ چه می گوید؟ 
آقای ترام��پ می گوید ۱۵۰ میلیارد دالر نقد به 
ایران دادیم اما نسیه گرفته ایم. این حرف ترامپ 
اس��ت. من به ش��ما می گویم ما هیچ اقدامی را 
انج��ام ندادیم مگر آنکه آمریکا قبلش تعهد خود 
را انجام داده باش��د. ظریف با بیان اینکه ما یک 
پی��چ از نطنز را ب��از نکردیم قب��ل از آنکه اوباما 
امض��ا نکرده باش��د، عنوان ک��رد: او کار دیگری 
نمی توانس��ت بکن��د. ما چ��ه کار می توانس��تیم 
بکنیم. آیا من می توانس��تم دختر اوباما را اینجا 
گروگان بگیرم؟ چکار می توانس��تیم که ما انجام 
ندادیم؟ من همان زمان هم می دانس��تم امریکا 
بدعهد است وگرنه بند ۳6 و ۳۷ برجام با عبارت 
عدم تعهد طرف مقابل شروع نمی شد. وی افزود: 
بند ۳6 برجام اول می گوید اگر ایران معترض به 
عدم پایبندی طرف مقابل شد می تواند اقداماتی 
را انجام دهد که ما هم اینک آن کارها را می کنیم. 
آیا ما براس��اس اعتماد مذاکره کردیم که این دو 
بند را در داخل برجام قرار داده ایم که اگر آنها به 
تعهداتشان عمل نکردند، ما می توانیم این کارها 

را بکنیم و تعهداتمان را انجام ندهیم.
وزیر امور خارجه گفت: اما چرا ناگزیر به مذاکره 
با آمریکا ش��دیم؟ چون ش��ش قطعنامه شورای 
امنیت علیه ما گرفته بودند و ما ناچار بودیم برای 
آنکه بتوانی��م این قطعنامه ها را برداریم، صحبت 
کنیم. این کار خیلی خوش��ایند من نیست. شما 
فک��ر می کنید دل من لک زده ب��ود که با طرف 
آمریکایی صحبت کن��م؟  دلم لک زده که با آن 
بن��ده خدا در خیابان راه بروم تا در هر تظاهرات 
و راهپیمای��ی ک��ه در ایران م��ی روم، باید از این 
خیابان بیایم و از خیابان بعدی بیرون بروم چون 
بافاصله ب��رادران یکی از این تابلوها را می آورند 

که با یک گرگ در حال قدم زدن هستم؟
در نهایت اینکه هم اکنون به دولت و مس��ئوالن 
وزارت خارج��ه توصیه به جای اینکه بگویید من 
فان چی��ز را نگفتم وانکار برخی واقعیت ها و یا 
مقصر دانستن برخی دیگر در قبال این دستاورد 
کاما هیچ همانطور که فواد ایزدی کارش��ناس 
مسائل سیاس��ت خارجب نیز بیان کرده؛ بیایید 
بگویید نیز ما طرحی داشتیم و اجرا کردیم ولی با 
مشکاتی مواجه شد. مشکات هم تقصیر طرف 
مقابل بود. مردم ای��ن را می فهمند. مقام معظم 
رهبری نیز فرمودند با مردم روراس��ت باش��ید و 
واقعیت ه��ای برجام را بگویید و اش��تباهاتش را 
اذعان کنید و بگویی��د درس گرفتیم. مردم هم 
متوجه هستند که دوس��تان زحمت کشیدند و 
تاش کردند و ضعف هایی هم داش��تند. بعد این 
ضعف ها را اصاح کنند تا یک اجماع کش��وری 
ایجاد و اختافات کنار گذاش��ته ش��ود. ما باید 
واقعیت ه��ا را آنگون��ه که هس��ت، ببینیم و در 
مقاب��ل آمریکا موضع گیری کنی��م، نه در مقابل 

جناح کناری خودمان.

 وقتش نرسیده در مورد واقعیت برجام 
شفاف حرف بزنید!

نقدی بر اظهارات ظریف در نشست با فعاالن مجازی:

کارشناس مسائل ترکیه: 
جابجایی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه براساس شرایط استراتژیک آنهاست


