
 گفت وگوی تلفنی نماینده گوترش 
با خاجی

گیر پدرس��ون نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل 
در امور س��وریه دیروز  تلفنی ب��ا علی اصغر خاجی 
دستیار ارش��د وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه 

سیاسی گفت وگو کرد.
در ای��ن تم��اس تلفنی، آخرین تحوالت سیاس��ی، 
میدان��ی، برگ��زاری اج��اس مجازی آتی س��ران 
کشورهای ضامن روند آستانه، نشست بعدی کمیته 
قانون اساسی، آخرین وضعیت ادلب و جنوب سوریه 
و همچنی��ن وضعیت اقتصادی و مش��کات ایجاد 
شده برای مردم این کشور در نتیجه تحریم ها مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ای��ن گفت وگو طرفین با اش��اره به پیامدهای به 
ش��دت نگران کننده تحریم های یکجانبه اقتصادی 
بر زندگی مردم س��وریه، بر لزوم افزایش کمک های 
انساندوس��تانه برای مقابله ب��ا تحریم های مزبور و 
همچنی��ن تداوم روند سیاس��ی ب��رای حل و فصل 

مسالمت آمیز موضوع سوریه تأکید کردند.
دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران ضمن محکوم 
کردن تحریم های غیرقانونی و غیرانس��انی آمریکا، 
خواس��تار رفع آنها ش��د و اعام ک��رد تحریم های 
جدید آمریکا موسوم به سزار با هدف فشار بر مردم 
س��وریه و پیگیری اهداف نامشروع آمریکا از طریق 
توس��ل به تروریسم اقتصادی اس��ت و این اقدامات 
خصمان��ه نمی تواند خللی بر اراده مردم س��وریه و 
هم پیمان��ان آن در ادامه حمای��ت از مردم و دولت 

مشروع این کشور ایجاد کند. تسنیم 

 تسلیم استوارنامه سفیر ایران 
به پادشاه نروژ

علیرضا یوس��فی س��فیر جدید جمهوری اس��امی 
ایران در نروژ، روز دوش��نبه دوم تیرماه ۱۳۹۹ طی 
مراسم رسمی استوارنامه خود را به »هارالد پنجم« 

پادشاه این کشور تسلیم کرد.
 در حاش��یه این مراس��م مس��ائل مربوط به روابط 

دوجانبه نیز مورد بحث و گفت وگو قرارگرفت. 
س��فیر جمهوری اس��امی ایران در ای��ن دیدار با 
اباغ سام حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی 
ای��ران عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های خوب دو 
کشور امکان گسترش روابط فیمابین در حوزه های 

مختلف وجود دارد. مهر

اخبار

بابت منافع مشروع خود هرگز با 
آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

رای��زن رس��انه ای و س��خنگوی نمایندگ��ی دائ��م 
جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد 
که ایران تس��لیم فش��ارهای آمریکا نشده و هرگز 

برای منافع مشروع خود مذاکره نخواهد کرد.
علیرضا میر یوس��فی بر ایستادگی و مقاومت ایران 
براب��ر قلدری های آمریکا و ع��دم مذاکره با مقامات 
آمریکای��ی بابت برنامه موش��کی ب��ا ماهیت کاما 

دفاعی خود تاکید کرد.
میریوس��فی در یادداش��تی نوش��ته اس��ت: برجام، 
نگرانی های مربوط به برنامه هس��ته ای صلح آمیز 
ای��ران را برطرف ک��رد. بعد از دو س��ال مذاکرات 
فش��رده، هم��ه طرفها رضایت داش��تند ک��ه کلیه 
موضوع��ات از جمله پرونده ابع��اد نظامی احتمالی 
برنامه هس��ته ای ایران )PMD( که توسط آژانس 
بین المللی انرژی هس��ته ای در س��ال 20۱5 بسته 
شد، رفع شدند. ادعای  شما مبنی بر عدم رفع این 
نگرانی ها نادرست بوده و مورد تایید کشورهایی که 
نه تنها ای��ن توافقنامه را امضا کرده، بلکه همچنان 

در آن باقی مانده اند، قرار نگرفته است.
ای��ن دیپلم��ات ایرانی در بخش دیگ��ر این مطلب 
نوشته است : این پیشنهاد که ایاالت متحده باید به 
اصطاح اهرم جدید فش��ار حداکثری را حفظ کند 
"غیر انسانی" و "ناعادالنه" است زیرا سیاست فشار 
حداکثر چیزی جز حف��ظ تحریم های غیرقانونی با 

هدف اعمال فشار بر مردم ایران نیست.
در بخ��ش پایانی این یادداش��ت آمده اس��ت: این 
سیاس��ت بر اقتصاد م��ا تاثیر گذاش��ته و از طریق 
تاکتیک های زورگویی، تحریم های غیرقانونی و فرا 
س��رزمینی از تجارت عادی س��ایر کشورها با ایران 
جلوگیری کرده، اما ایران به یقین به زانو در نیامده 
اس��ت و برای برگ��زاری مذاکرات جدی��د التماس 
نمی کن��د. ضمن اینک��ه ایران هرگز بر س��ر برنامه 
موشکی کامًا دفاعی خودش یا منافع مشروع ملی 

و منطقه ای خود مذاکره نخواهد کرد.
 باشگاه خبرنگاران

از نگاه دیگران 

فؤاد ایزدی:

از ان.پی.تی خارج شویم
یک تحلیلگر مسائل بین الملل تفکر برجام اروپایی را تفکری ناصحیح 
توصیف و با اش��اره به بدعهدی های اروپا عنوان کرد: باید برای طرف 
مقاب��ل هزینه ایجاد کنیم از جمله اینکه از ان.پی.تی خارج ش��ویم، 

زیرا جز دردسر چیزی به همراه نداشته است.
فؤاد ایزدی در گفت وگویی، درباره اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام 
)آلمان، فرانسه و انگلیس( در تهیه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی و 
ارائه آن به شورای حکام آژانس و بدعهدی های اروپا در این مدت و به 
ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام عنوان کرد: آن چیزی که االن محرز 

شده این است که تفکر برجام اروپایی، تفکر صحیحی نبوده است.
وی توضیح داد: چهار، پنج س��ال کشور معطل برجام شد و تبلیغاتی 
نسبت به برجام شد که با واقعیت ها همخوانی نداشت. بعد که آمریکا 
از برج��ام خارج ش��د، برخی گفتن��د آمریکا مزاحم ب��ود و ما برجام 
اروپایی را خواهیم داشت، عملکرد ماه های گذشته و مخصوصا اقدام 
هفته گذشته سه کشور اروپایی در تهیه پیش نویس قطعنامه و ارائه 
آن به شورای حکام آژانس نشان داد که تفکر برجام اروپایی صحیح 

نبوده و اصا تفکر برجامی، تفکر صحیحی نبوده است.
ایزدی با بیان اینکه االن وضعیت فروش نفت ما بسیار بدتر از برجام 
ش��ده و تحریم ها بسیار بیش��تر از قبل از برجام است،  اظهار داشت: 
باید تفکر را اصاح و درس��ت کنیم. زمانی که پش��ت سر هم تحلیل 
اشتباه دادیم، یک مقدار در این تحلیل ها و سیاستگذاری ها احتیاط 

کنیم، این کارها برای کشور هزینه دارد و مجانی و راحت نیست.
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل ادامه داد: دلیل اینکه این کش��ورها 
سیاس��ت های ضد ایرانی را تکرار می کنند، چون هزینه نمی دهند و 
دش��منی هم دارند و برای مردم ایران هزینه و فشار ایجاد می کنند، 
نیاز است که برای طرف مقابل هزینه ایجاد کنیم. یعنی طرف مقابل 

بداند اگر چنین کند این خسارت به آن وارد می شود.
این استاد دانشگاه معتقد است باید چند کار را انجام دهیم و افزود: 
یکی اینکه براس��اس قانون اقدام متناظر که چند سال پیش داشتیم 
مبن��ی بر اینکه اگر طرف مقابل ب��ه تعهداتش عمل نکرد، ایران باید 
یکس��ری کارهایی را انجام دهد، عم��ل کنیم منجمله اینکه پروتکل 
الحاق��ی را اج��را نکنیم. ای��زدی توضیح داد: چون دول��ت به قانون 
مجلس بی توجه اس��ت، مجلس��ی می خواهید که دوباره بیانیه دهد 
و به قانونی که چند س��ال پیش بوده تأکید کند و کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی دوباره این بحث را مطرح کند.
به ب��اور این تحلیلگر، دولت باید به قانون موجود و یکی دو قانونی که 
درباره آمریکا و برجام داریم، توجه کند. وی با بیان اینکه قانون باید اجرا 
بشود، عنوان کرد: فراتر از قوانین موجود نیاز داریم که از معاهده ان.پی.
تی خارج ش��ویم، چون ان.پی.تی برای کش��ور جز دردسر و مزاحمت 
چیزی به همراه نداشته و همه داستان ها در بازرسی و نظارت به خاطر 
این است که عضو این معاهده هستیم و اگر نباشیم تعهدی نداریم که 

اجازه دهیم کشوری وارد ایران شود  و ایران مستقل است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: پرسیده می شود، اسرائیلی ها که بمب اتم 
دارند، چرا آژانس به مراکز اس��رائیل سر نزده؟ پاسخ آژانس این است 
که اسرائیل معاهده ان.پی.تی را امضا نکرده و شما هم می خواستید، 
امضا نکنید. این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد:  برخی ها 
تبلیغ می کنند خروج از ان.پی.تی یعنی س��اخت بمب، در حالی که 
چنین نیس��ت و حرف صحیحی نیست، می توانید از ان.پی.تی خارج 
شوید و اگر نیاز بود بحث های نظارتی و بازرسی آژانس را ادامه دهید، 
منتها داوطلبانه خواهد بود و طرف مقابل می داند، چون ش��ما الزامی 
به بازرسی ها ندارید، به خاطر اینکه از ان.پی.تی خارج شده اید. ایزدی 
گفت: کار بعدی که باید انجام دهیم، این است که با توجه به عملکرد 
اروپا و آمریکا و انتخابات پیش رو و چند ماهی که تا انتخابات و تغییر 
دول��ت در آمریکاس��ت، یک بازه زمانی و فرصت برای ایران اس��ت تا 

صنعت هسته ای خود را توسعه دهد.  فارس

افشاگری کتاب بولتون :

ترامپ از ژاپن خواست میان ایران و آمریکا 
میانجیگری کند

مش��اور امنیت ملی سابق کاخ س��فید در بخشی از کتاب خود نوشته که رئیس جمهور آمریکا 
از نخست وزیر ژاپن خواسته بود که میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند که البته امیدی 

به موفقیت این مأموریت نداشت.
جان بولتون در بخش��ی از کت��اب جنجالی اخیر خود تحت عنوان »اتاق��ی که در آنجا اتفاق 
افتاد« تصریح کرده اس��ت که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا س��ال گذش��ته میادی 
)20۱۹(، از »آبه ش��ینزو« نخس��ت  وزیر ژاپن درخواست کرده بود که میان واشنگتن و تهران 

میانجیگری کند که البته امیدی نداشت که آبه بتواند در این مأموریت موفق عمل کند.
آبه شینزو در ژوئن 20۱۹ )خرداد ۹۸( به ایران سفر کرد و در آن زمان یکی از مقام های وزارت 
خارجه ژاپن در محل سفارت ژاپن در تهران اعام کرد که آبه شینزو در سفر به تهران به دنبال 

میانجیگری بین ایران و آمریکا نیست و صرفا به دنبال تعمیق روابط ایران و ژاپن است.
ب��ا این ح��ال آنطور که در خبر رویترز آمده اس��ت، بولتون در کتاب خود در خصوص س��فر 
نخست وزیر ژاپن به تهران نوشته است که بعد از آنکه آبه موفق نشد در مأموریت میانجیگری 
میان واش��نگتن و تهران موفق عمل کند، ترامپ در تماس��ی تلفنی به وی گفت که نباید از 

شکست کامل در این مأموریت احساس کناه کند.
بولتون همچنین در کتاب خود نوش��ته اس��ت که ترامپ انتظار نداشته است که نخست وزیر 
ژاپن در این مأموریت موفق شود و به همین دلیل از نتیجه سفر وی به تهران به هیچ عنوان 
متعجب نش��ده اس��ت. مشاور امنیت ملی س��ابق کاخ س��فید در کتاب خود در این خصوص 
اینگونه نوش��ته است: »وی )ترامپ( به آنچه که در حقیقت در ذهنش بود، روی آورد و گفت 
ک��ه واقعا این تاش )آبه برای میانجیگری میان واش��نگتن و ته��ران( را تقدیر می کند اما در 
حقیقت مس��ئله ای که شخصاً برای وی اهمیت بیش��تری دارد این است که ژاپن محصوالت 

کشاورزی بیشتری از آمریکا خریداری کند«.
بولتون در کتاب خود یاددآوری کرده است که در ابتدا در جریان درخواست ترامپ از آبه برای 
میانجیگری میان آمریکا و ایران نبوده است.وی در این خصوص نوشت: »برای من روشن بود 
که ترامپ، آبه را وارد نقشی می کند که احتماالً به شکست منتهی می شود«. صداوسیما 

گزارش

ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد بررس��ی پیش نویس 
قطعنام��ه تمدی��د تحریم ه��ای آمری��کا را آغ��از کرد.این 
پیش نویس به دنبال جلس��ه هفته گذش��ته وزیران خارجه 
کش��ورهای اروپایی حاض��ر در برجام )انگلیس، فرانس��ه و 
آلم��ان( و بیانیه ضد ایرانی آنها و همچنین گزارش آنتونیو 
گوترش دبیر کل س��ازمان ملل متحد و ادعای وی در مورد 
اینکه ایران در حمات س��ال گذش��ته به عربستان دست 

داشته، در میان اعضای شورای امنیت توزیع شد.
موضوع لغو تحریم های تس��لیحاتی ایران در اکتبر 2020، 
یکی از مفاد موجود در برجام اس��ت و نکته عجیب در این 
میان آن اس��ت که کش��ورهای اروپایی حاضر در برجام با 
وجود حمای��ت لفظی از این توافق و ب��ا توجه به آنکه لغو 
ای��ن تحریم ها یکی از معدود منافع باق��ی مانده در برجام 
برای ایران است، تاش چندانی برای منصرف کردن آمریکا 
از پیگی��ری این پیش نویس انج��ام نمی دهند و حتی رفتار 
آنها به گونه ای اس��ت ک��ه از اقدامات آمری��کا نیز حمایت 

می کنند.
در همی��ن زمینه خبرگزاری مهر ب��رای تحلیل بهتر رفتار 
کش��ورهای اروپایی با ایران و آمریکا و پیش نویس قطعنامه 
ضد ایرانی ایاالت متحده، با فرانسیس نیکوالد سفیر سابق 
فرانس��ه در تهران به گفتگو نشس��ته است؛ نیکوالد از سال 
۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ سفیر فرانسه در تهران بوده است.متن این 

گفتگو به شرح زیر است:
همانطور که در جریان هس��تید وزیران خارجه کشورهای 
آلم��ان، فرانس��ه و انگلیس بع��د از دیداری ک��ه در برلین 
داش��تند اعام کردند که برنامه هس��ته ای، برنامه موشکی 
و فعالیت های منطق��ه ای ایران به عنوان نگرانی های جدی 
اروپا مطرح هس��تند. این ن��گاه کش��ورهای اروپایی دقیقاً 
همانن��د نگاهی اس��ت که آمریکا ب��ه ای��ران دارد. به نظر 
ش��ما چرا اروپا همچنان به دنباله روی از آمریکا در چنین 

موضوع مهمی ادامه می دهد.؟
نخس��ت بخاطر آنکه اغل��ب اروپائی ها معتقد هس��تند که 
این س��ه موضوع حساس بوده و نه تنها برای منافع آمریکا 
بلکه ب��رای منافع و امنیت خود آنها نیز تهدید محس��وب 
می ش��وند. اینکه آیا آنها درس��ت می گویند یا آنکه اشتباه 
می کنند موضوعی اس��ت که نیاز به بحث دارد. اما باید این 
موضوع را نیز در ذهن داش��ته باش��یم که برای حدود ۸0 
س��ال اروپائی ها سرنوش��ت خود را گره خورده با سرنوشت 

آمریکا دیده اند.
همچنی��ن باید این نکته را به یاد داش��ت که بعد از جنگ 
جهان��ی دوم اروپا وحدت و موفقیت خ��ود را مدیون چتر 
امنیتی آمریکا بوده است و به همین دلیل است که اروپائی 
ها امروز به ش��دت از دست ترامپ به دلیل اظهاراتش علیه 
ناتو و خارج کردن نظامیان امریکایی از آلمان و آغاز جنگ 

تجاری با اروپا عصبی هستند.
برجام در وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و این اساساً به 
دلیل ناتوانی کشورهای باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، 
انگلی��س، آلمان، روس��یه و چی��ن در تامی��ن منافع ایران 
اس��ت که بر اس��اس برجام، تهران کامًا در مورد آنها حق 
داردع��اوه بر این وقتی که به آینده نگاه می کنیم، اروپائی 
ها مطمئناً خواس��تار دیدن یک آمری��کای ضعیف و زمین 
خورده نیس��تند و کامًا بر عکس فک��ر می کنند. بر همین 
اس��اس تحلیل اختاف میان اروپا و آمریکا مش��کل است، 
دش��وار است که بتوان اروپا را قانع کرد که باید خو د را از 

واشنگتن جدا کند.
مطمئناً اگر امروز اختافی میان دو طرف است مقصر اصلی 
آن دونالد ترامپ اس��ت. در چنین شرایطی اروپا می خواهد 
در نزدیک ترین فاصله ممکن به آمریکا باشد دقیقاً همانند 
مش��ت زنی )بوکس��ور( که به حریف خود می چس��بد تا از 

خوردن ضربات سخت فرار کند.
به موجب قطعنامه 22۳۱ سازمان ملل متحد که به توافق 
هسته ای ایران و کش��ورهای ۱+5 رسمیت داد تحریم های 
تس��لیحاتی ایران در اکتبر س��ال جاری می��ادی به پایان 
می رس��د اما با این وجود آمریکا با آماده کردن پیش نویس 
قطعنامه ای در حال فش��ار آوردن بر شورای امنیت سازمان 
ملل جهت تمدید این تحریم هاس��ت. دلیل اصلی مخالفت 

واشنگتن با کم شدن تحریم ها علیه ایران چیست؟
پاسخ روشن اس��ت. اول از همه اینکه »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا، به دنبال محروم کردن ایران از تمامی منافع 
برجام اس��ت. به همین دلیل است که بعد از اعمال تحریم 
علیه تمامی فعالیت ه��ای اقتصادی، بحث اعمال تحریم بر 
صادرات اورانیوم و آب س��نگین از ایران مطرح ش��د که بر 

اساس برجام امکان پذیر شده بود.
ع��اوه بر ای��ن موارد اعم��ال محدودیت ب��ر همکاری های 
هس��ته ای میان ایران و کش��ورهای باقی مان��ده در برجام 
حتی موارد کام��ًا مفیدی که برای محدود کردن خطرات 

منع اش��اعه مطرح بودند در دستور کار آمریکا قرار گرفت. 
اکن��ون او )پمپئ��و( بدنبال تمدید تحریم های تس��لیحاتی 
س��ازمان ملل است که بر اس��اس برجام در اکتبر عمر آن 

به پایان می رسد.
سه کشور اروپایی حاضر در برجام گفته اند که از تاش های 
آمری��کا برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران حمایت 
نمی کنند. با توجه به صحبت هایی که ش��د آنها چگونه این 

کار را انجام خواهند داد؟
به ص��ورت فنی این امر ام��کان پذیر اس��ت. همانطور که 
مطلع هس��تید تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل 
علیه ایران از طریق ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و صدور 
قطعنامه امکان پذیر اس��ت. این بدان معناست که موضوع 

در دستور جلسه شورای امنیت قرار می گیرد.
این دستور جلسه باید قبل از هر نوع رای گیری و یا بحثی 
در خود ش��ورای امنیت پذیرفته ش��ود و این تائید ش��دن 
نیازمن��د رای اکثری��ت یعنی ۹ عضو از ۱5 عضو ش��ورای 

امنیت است و حق وتو نیز در این مورد اثری ندارد.
اگر واقعاً روس��یه، چین، انگلیس و فرانسه به عنوان اعضای 
شورای امنیت آماده هستند که با ورود این موضوع )تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی( به دستور جلسه شورای امنیت در 
خصوص درخواست کشوری که دیگر عضو برجام نیست اما 
خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است مخالفت کنند 
نباید کار دش��واری در یافتن پنج کشور دیگر در حمایت از 

چنین رویکردی داشته باشند.
فرانس��ه، آلمان و انگلیس بارها اعام کرده اند که به توافق 
برجام پایبند هس��تند ام��ا آنها در این رابط��ه فقط حرف 
زده ان��د و ت��اش کاف��ی برای حف��ظ این تواف��ق را انجام 
نداده ان��د، همین امر موجب ش��ده تا ایران ب��ه این نتیجه 
برس��د که برجام مناف��ع تهران را تامی��ن نمی کند، بر این 
اساس چگونه ممکن اس��ت که این توافق در معرض خطر 

را حفظ کرد؟
این درس��ت است که برجام در وضعیت بسیار ضعیفی قرار 
گرفته و این اساس��اً به دلیل ناتوانی کشورهای باقی مانده 

در برجام یعنی فرانس��ه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین در 
تامین منافع ایران اس��ت که بر اساس برجام کامًا در مورد 

آنها حق دارد.
ممکن اس��ت یک راه س��ومی نیز وجود داشته باشد و آن 
اینک��ه ایران از برجام خارج ش��ود اما فوراً اعام کند که به 
تعه��دات خود در این توافق بصورت کامًا داوطلبانه و یک 

طرفه پایبند است
در خص��وص طرف های ایران )کش��ورهای باق��ی مانده در 
برجام( داشتن اراده سیاس��ی مهم نیست. من معتقدم که 
کشورها می خواهند به برجام کمک کنند اما جامعه تجاری 
نمی خواه��د خود را در خطر تحریم های آمریکا قرار دهد و 
دولت ها نیز برای انج��ام کاری که خطری واقعی برای آنها 

دارد دلیلی نمی بینند.
اما با وجود این شرایط سخت هنوز یک نقطه مثبت وجود 
دارد و آن اینکه ش��رکای ایران تمایلی ب��رای ترک برجام 
ندارند، بنابراین آینده برجام در دس��تان ایران اس��ت. این 
نکته درست است که انتخاب آسان نیست اما کدام انتخاب 

برای ایران بهتر است؟
باقی ماندن در توافق��ی که در آینده قابل پیش بینی هیچ 
س��ودی برای ایران ندارد و یا ت��رک توافق با این خطر که 
کش��ورهایی که در آین��ده و در موقعیتی بهت��ر می توانند 
یاریگر باشند، تبدیل به دشمن می شوند؟ ممکن است یک 
راه سومی نیز وجود داشته باشد و آن اینکه ایران از برجام 
خارج ش��ود اما فوراً اعام کند که به تعهدات خود در این 

توافق به صورت کامًا داوطلبانه و یک طرفه پایبند است.
این راه س��وم امکان مانور را ب��رای ایران فراهم می کند اما 
باید این نکته را در نظر داشت که اگر ایران و یا یکی دیگر 
از کش��ورهای حاض��ر در برجام از این توافق خارج ش��وند 
آخری��ن منافع موجود در برجام از بی��ن می روند. مثًا اگر 
قبل از اکتبر این اتفاق بیافتد دیگر موضوع رفع تحریم های 
تس��لیحاتی ایران مطرح نخواه��د بود و اگر خروج از برجام 
بعد از اکتبر انجام بگیرد نیز خطر بازگش��ت تحریم ها را در 

پی دارد.
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سفیر سابق فرانسه در تهران 

طرف های برجام می توانند 
مانع تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران شوند

اولین سفرم به تهران و ریاض خواهد بود
وزیر خارجه عراق با اشاره به این که دولت این کشور به دنبال روابط متعادل 
با تمام کشورها است تاکید کرد: اولین سفر خارجی ام به ایران و عربستان 
خواهد بود. فواد حسین، در این دیدار با جنین هنیس پاسچارت، نماینده 
دبیرکل س��ازمان تاکید کرد: دولت عراق به دنبال ایجاد روابط متعادل با 

تمام کشورها و به ویژه کشورهای همسایه است. وی خاطرنشان کرد: اولین 
سفر خارجی من به تهران و ریاض خواهد بود تا روابط دوجانبه را تقویت کنیم و 

افق های جدیدی در راستای تحقق منافع مشترک ایجاد کنیم. وزیر خارجه عراق در 
این دیدار همچنین بر "اهمیت احترام به حاکمیت عراق از سوی کشورهای همسایه 
و تقویت اصل حسن همجواری و به کارگیری کانال های دیپلماتیک برای مقابله با 
چالش ها و حل بحران ها" تاکید کرد.وی همچنین اعام کرد که هرگونه حمله به 

خاک عراق غیرقابل قبول است. ایسنا 

آژانس منافع ایران را فدای زیاده خواهی آمریکا نکند
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم ورامین، 
پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسامی گفت: آژانس بین المللی انرژی 

اتمی نباید منافع به حق ایران را فدای زیاده خواهی آمریکا کند.
حس��ین نوش آبادی اظهار داش��ت: در ش��رایطی که ایران اسامی تمامی 

فعالیت های هس��ته ای خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
انجام داده و حق قانونی خود را در دس��ت یابی به انرژی صلح آمیز هسته دنبال 

می کند، دولت های اروپایی نه تنها به تعهدات خود عمل نمی کنند بلکه به جمهوری 
اس��امی فشار نیز وارد می کنند. وی اظهار کرد: اروپایی ها حتی نتوانستند سازوکار 
مالی تسهیل تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی را فراهم کنند و مرعوب قدرت 
آمریکا ش��دند؛ انگلیس، فرانسه و آلمان باید به جای وارد کردن فشار بین المللی به 

ایران اسامی به تعهدات خود در قبال پایبندی ایران به قانون عمل کنند. ایرنا 

باید پاسخی محکم به قطعنامه شورای حکام آژانس داد
عضو هیات رییسه مجلس گفت: قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری 
اس��امی بیش از پیش چهره منفور اس��تکبار جهانی را به مردم ایران 
نش��ان داد و باید پاس��خ داد. علیرضا س��لیمی گفت: رویکرد سیاسی 
و جانبداران��ه آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی در قب��ال فعایت های 

هس��ته ای ایران هیچ توجیه فنی و کار شناسی ندارد و این طور به نظر 
می رسد که آن مرجع تحت تأثیر استکبار جهانی فقط خواهان ضربه زدن 

به فعالیت های قانونی تهران در حوزه فناوری هس��ته ای است. عضو هیات رییسه 
مجلس ش��ورای اسامی خاطر نشان کرد: باید جوابی محکم و دندانشکن به این 
قطعنامه ظالمانه ش��ورای حکام داد؛ بنابراین از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار 
می رود منفعانه عمل نکنند و از طریق راه های دیپلماسی از منافع ملت ایران 

در مقابل زیاده خواهی مستکبران دفاع کند. خانه ملت

 


