
بیانیه فرانسه درقبال تالش آمریکا 
علیه ایران 

وزارت خارجه فرانس��ه در بیانی��ه ای تالش آمریکا 
ب��رای بازگرداندن قطعنامه های تحریمی س��ازمان 

ملل علیه ایران را بی اعتبار توصیف کرده است.
پیش از این وزارت خارج��ه آلمان از رایزنی هایکو 
م��اس، وزیر خارج��ه آلمان، دومینی��ک راب، وزیر 
خارجه انگلی��س و ژان ایو لودری��ان، وزیر خارجه 
فرانس��ه درباره گام های بع��دی در خصوص برجام 

خبر داده بود.
وزارت خارج��ه فرانس��ه در بیانی��ه ای درب��اره این 
رایزنی ها خاطرنش��ان کرده اس��ت: وزی��ر خارجه 
فرانس��ه با همتایانش درباره گام های بعدی درباره 

این مسئله )ایران( رایزنی کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در خالل این جلسه، 
او بار دیگر بر اهمیت تالش های مش��ترک این سه 
کش��ور ب��رای حفظ توافق هس��ته ای که در س��ال 
۲۰۱۵ با ایران منعقد ش��د، به خصوص در شرایط 
تالش های بی اعتبار ایاالت متح��ده برای بازاعمال 

تحریم های چندجانبه علیه ایران، تأکید کرد.
فرانس��ه در این بیانیه همچنین از ایران خواس��ته 
در آنچ��ه به ادعای این کش��ور اقدامات ناس��ازگار 
با تعهدات هس��ته ای اس��ت تجدیدنظ��ر کرده و به 
پایبن��دی کامل تواف��ق بازگ��ردد. در بیانیه وزارت 
خارجه فرانسه آمده اس��ت: وزیر خارجه همچنین 
ب��ر ضرورت تجدیدنظر ایران در اقدامات ناس��ازگار 
با تعهدات هس��ته ای این کشور و بازگشت فوری به 

اجرای کامل آن تعهدات تأکید کرد. مهر 

درخواست کشورهای عضو شانگهای 
برای حفظ برجام

وزیر امور خارجه روسیه یادآور شد که کشورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای، مواضع مشترکی درباره 
خروج آمریکا از برجام داشته و بار دیگر پایبندی خود 

به توافق هسته ای با ایران را تأیید کردند.
سرگئی الوروف در پایان نشست وزیران کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری ش��انگهای اع��الم کرد که 
کش��ورهای این س��ازمان در موضع گیری واحدی 
درباره خارج ش��دن یکجانبه آمریکا از برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( داشته و بار دیگر پایبندی 
خود به توافقنامه هس��ته ای ب��ا ایران را مورد تأیید 

قرار دادند.
وی گفت: ما درباره وضعیت پیرامون خروج آمریکا 
از برنامه جامع اقدام مش��ترک ب��رای حل و فصل 
برنامه هس��ته ای ایران، مواضع یکس��ان و مشترک 
داری��م. همه ما بار دیگر بر تعه��د خویش در قبال 
این س��ند مهم که به اتفاق آرا در ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل هم مورد تصویب ق��رار گرفته و باید 
توس��ط همه ش��رکت کنندگان در آن اجرا شود را 

تأکید کردیم. ایرنا 

اخبار

ظریف باید ضرب العجلی برای اروپا 
تعیین کند

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: اتکای ایران به 
اقتصاد درون زا می تواند ابزاری در برابر فش��ار های 

آمریکا باشد و آن را خنثی کند.
حسن هانی زاده درباره سفر وزیر خارجه کشورمان 
ب��ه اروپ��ا، گفت: س��فر غریب الوق��وع ظریف وزیر 
امور خارجه کش��ورمان به چند کش��ور اروپایی در 
چارچوب تالش جمهوری اس��المی ایران برای باز 
ک��ردن خط تبادل مالی بین ای��ران و اتحادیه اروپا 

قابل تجزیه و تحلیل است.
او با اش��اره به سفر وزیر خارجه س��وئیس به ایران، 
گفت: مذاکرات مثبتی که آقای کاس��یس با مقامات 
کش��ورمان داش��ت از جمله اینکه اتحادیه اروپا در 
آس��تانه یک همکاری مالی و تبادل تجاری جدیدی 
با ایران اس��ت، کش��ور های اروپایی به ویژه انگلیس، 
فرانسه و آلمان طی ماه های اخیر علی رغم فشار های 
آمریکا در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران و 
فعالسازی مکانیسم ماشه یک موضع کامال منصفانه 
اتخاذ کردند و تالش های واش��نگتن برای فعالسازی 
مکانیسم ماشه خنثی شد، لذا اکنون رویکرد اتحادیه 
اروپا اتخاذ یک موضع، رفتار و سیاس��ت مس��تقل از 
آمریکا در برابر ایران اس��ت. کارش��ناس مسائل بین 
الملل با اش��اره ب��ه پیامی که ظریف بای��د به اروپا 
مخاب��ره کند، گفت: ظریف بای��د قوی تر با اتحادیه 
اروپا صحبت کند، چراکه تحریم های ظالمانه آمریکا 
نتوانست تاثیر زیادی بر روی وضعیت ایران بگذارد 
و  تهران علی رغم همه فش��ار های آمریکا به مسیر 

خود ادامه می دهد.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

پ��س از آن که توافق راهبردی ایران و چین جدی تر ش��د، 
برخی کشورهای منطقه سعی کردند تا از قافله عقب نمانند.
هند یکی از این کشورها است. در واقع فیل هندوستان یاد 

ایران کرده است! 
ای��ران و چی��ن در مرحله نهای��ی کردن برنام��ه همکاری 
دو جانب��ه به منظور رس��یدن به یک تواف��ق چند میلیارد 
دالری برای یک مش��ارکت راهبردی هستند؛ نهایی شدن 
ای��ن برنامه همکاری راهبردی، می توان��د تاثیر عمده ای بر 
موقعی��ت ژئوپلیتی��ک و اقتصاد منطقه بگ��ذارد و چرخش 
کش��ورهای منطقه به سمت ایران را برای توسعه مناسبات 

اقتصادی بیشتر رقم زند. 
آنطور که کارشناس��ان حوزه سیاست خارجی متفق القول 
روی آن تأکید دارند، اینکه ایران با امضای این توافقنامه به 
بخش جدایی ناپذیر ابتکار »یک کمربند، یک جاده« )جاده 
ابریشم سابق( تبدیل خواهد شد و همکاری های بلندمدت 
آن با چین می تواند به تضعیف قدرت آمریکا در خاورمیانه 
منجر ش��ود. رس��انه های غربی و رس��انه های غرب گرا در 
داخ��ل ایران روی آن بس��یار مانور کرده بودن��د تا اینطور 
وانم��ود کنند این توافق باعث انحص��ار در روابط اقتصادی 
ایران خواهد ش��د. هنوز سند راهبردی تهران و پکن نهایی 
نش��ده که اثراتش از هم اکنون هویدا ش��د چنانچه بعضی 
از کش��ورها همچ��ون هن��د عالقه مندی خوی��ش را برای 
توس��عه روابط اقتصادی با صراحت اع��الم و حتی مقامات 
ارش��د سیاس��ت خارجی خویش را برای توس��عه روابط به 
ایران اعزام نمودند و در آینده نیز ش��اهد رفت و آمد دیگر 
کش��ورهای منطقه با هدف توس��عه مبادالتی فراتر از آنچه 

هم اکنون با ایران دارند، خواهیم بود.
ناظران سیاسی می گویند؛ این  توافق کمک کرده تا برخی 
مس��ئوالن کشور که همچنان نگاهشان به غرب بود، از این 
نگاه صرف نظر کرده و به سمت شرق روی بیاورند و توسعه 

مناسبات با کشورهای شرق را در دستور کار قرار دهند.

 اهمیت توافق ایران و چین در توسعه مناسبات با 
دیگر کشورها

پیرمحمد مالزهی کارشناس مسائل منطقه و شبه قاره هند 
درب��اره تأثیر توافق ایران و چین بر روی رفتار کش��ورهای 
منطق��ه در قبال ایران به سیاس��ت روز گفت: واقعیت این 
اس��ت که هن��وز معاهده ای��ران و چین ب��ه امضای قطعی 
نرس��یده است اما در صورت امضای این توافق در مناسبات 

ای��ران با کش��ورهای منطقه و حتی ایران ب��ا بین الملل از 
اهمیتی باالیی برخوردار است.

وی اظهار داشت: این  توافق کمک کرده تا برخی مسئوالن 
کشور که همچنان نگاهشان به غرب بود از این نگاه صرف 
نظر کرده و به سمت شرق روی بیاورند و توسعه مناسبات 

با کشورهای شرق را در دستور کار قرار دهند.
مالزه��ی تصریح ک��رد: در این صورت ما ش��اهد دو قطب 
بندی خواهیم بود، ایران و روس��یه و چین در یک جبهه و 
آمری��کا و متحدانش از جمله ژاپن و هندوس��تان در جبهه 
دیگر قرار می گیرند و به نوعی جنگ سردی میان دو جبهه 

ایجاد خواهد شد. 
به باور این کارش��ناس ش��به قاره هند؛ اگ��ر با این گناه به 
قضی��ه بنگریم، همس��ویی ایران، روس��یه و چین می تواند 

نقش مهمی در تحوالت منطقه ایفا کند. 
وی ب��ه س��فر وزیر خارجه هند که در روزهای گذش��ته به 
ایران آمده بود نیز اش��اره کرد و گفت: این سفر را می توان 
پیرو تأثیر همان توافق دانست؛ البته هندی ها هیچ وقت با 
وجود فش��ار آمریکایی ها برای کاستن مناسبات این کشور 
با تهران، از ارتباط و توجه به رویکرد مناسبات با جمهوری 

اسالمی ایران فاصله نگرفتند.
مالزه��ی با تأکید بر اینکه برای کش��وری نظیر هند، ایران 
باید با اس��تفاده و فرصت سازی از قوانین ایالتی این کشور 
که "هر ایالت می تواند جداگانه با کشورهای دیگر مبادالت 

تجاری و اقتصادی داش��ته باشد"، بهره ببرد، توضیح داد و 
گفت: با توجه به این رویکرد می توان با شرکت های هندی 
که روابط با ش��رکت های آمریکایی ندارند، بر روی تبادالت 

غیر نفتی برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی خاطرنش��ان کرد: در کل توافق ۲۵ ساله ایران و چین 
نقش مهمی در رویکرد و چرخش بیش��تر دیگر کشورهای 

منطقه به سمت ایران خواهد گذاشت.

 آمدن مقامات هندی به ایران، تاثیر همان س���ند 
همکاری ایران و چین است

دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی در خص��وص تاثیر توافق 
ای��ران و چین بر روی رفتار کش��ورهای منطق��ه در قبال 
ایران به سیاس��ت روز گفت: علیرغم همه جوس��ازی هایی 
که در خصوص س��ند راهبردی روابط اقتصادی ۲۵ س��اله 
بی��ن جمهوری اس��المی ایران و جمهوری سوسیالیس��تی 
چین مطرح شده بود و رسانه های غربی و رسانه های غرب 
گ��را در داخل ایران روی آن بس��یار مان��ور کرده بودند که 
ای��ن توافق باعث انحصار در رواب��ط اقتصادی ایران خواهد 
ش��د؛ همه تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاس��ی متوجه شدند 
که بعضی از کش��ورها همچون هند عالقه مندی خویش را 
برای توسعه روابط اقتصادی با صراحت اعالم نموده و حتی 
مقامات ارشد سیاست خارجی خویش را برای توسعه روابط 

به ایران اعزام نمودند. 

وی افزود: البته تغییر روابط سیاس��ی اقتصادی اروپا نیز در 
این ایام تغییرات کمی را از خود نشان می دهد و سفر وزیر 
امورخارجه س��وییس به ایران را می توان در همین معادله 

ارزیابی نمود. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اروپایی ها بطور نامحسوس 
ب��ه کمک آمریکایی ها آم��ده و در ارتباط ب��ا جلوگیری از 
تعمی��ق و تحکی��م روابط اقتص��ادی ای��ران و چین تالش 
فراوانی را از خویش نش��ان دادن��د، تصریح کرد: اما پس از 
ناموف��ق بودن در موج س��ازی الزم برای عقب نش��ینی دو 
کش��ور ای��ران و چین، در ح��ال حاضر ت��الش می کنند با 
تغییر رویکرد همراه با مراقب��ت از مواضع آمریکا در حوزه 

اقتصادی به ایران نزدیک شوند.
صدرالحس��ینی در ادامه گفت: آمریکا که در طول 4۲ سال 
گذشته نتوانسته به اقتصاد ایران وارد و در یک گرداب خود 
ساخته دستان خود را از بازار 8۰میلیونی ایران و همچنین 
ان��رژی و صنای��ع ایران کوتاه کرده اس��ت ت��الش دارد تا 
رشته های اقتصادی اروپا و ایران را نیز قطع کند و بر همین 
اس��اس دروغ های مختلف��ی همچون دس��تیابی جمهوری 
اسالمی ایران به بمب هسته ای، رسیدن موشک های بومی 
ایران به اروپا وهمچنین نفوذ جمهوری اس��المی در منطقه 
و امثال آن را برجس��ته نماید و ایران هراس��ی را در سطح 
سیاس��تمداران و عموم مردم اروپا گس��ترش دهد، تا شاید 
از این طریق به فش��ار مضاعف خ��ود علیه مردم ایران این 
جه��ت را بدهد حاال که اروپا نیز روابط اقتصادی خود را با 
ایران قطع کرده است تنها راه نجات اقتصاد ایران مذاکره با 
آمریکا است! این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح 
ک��رد: در حقیقت آمریکا می خواهد اروپ��ا را نیز با خود در 
گرداب توهمات ایران ستیزانه غرق کند تا شاید ملت ایران 

تنها مسیر نجات خود را مذاکره با آمریکا بداند.
وی بیان داش��ت: راهبردهای مدبرانه نگاه به شرق ایران در 
حوزه سیاس��ت خارجی و اقتصاد با اینکه دیر آغاز ش��د و 
عده ای از تصمیم سازان این حوزه باور الزم را در این مورد 
نداشتند اما موضوع سند راهبردی ۲۵ ساله با کشور چین 
به همگان ثابت نمود که در این مرحله هندوستان به عنوان 
یکی از کش��ورهای پیش��رو اقتصادی با عجله به منظور باز 
تولید روابط اقتصادی ایران با این کشور پیام همکاری را به 
ایران رساند اما این تنها پیام نخواهد بود و می تواند طلیعه ای 
ب��رای دریافت پیام های دیگر کش��ورها در حوزه اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران باشد.  صدرالحسینی معتقد است؛ 
توانمندی های داخلی ایران اعم از نیروی انس��انی کارآمد، 
با انگی��زه و انقالبی، تحصیلکرده و آم��اده خدمت، معادن، 
زمین های مستعد، گذرگاه ها و رودخانه های آبی و موقعیت 
تاریخ��ی ویژه ای که به فرموده مق��ام معظم رهبری »پیچ 
تاریخ��ی این ملت« نامیده ش��ده اس��ت و می تواند با بهره 
گیری از هم��ه توانمندی های ژئوپولیتیک در فاصله زمانی 
کوتاه جاذبه ای برای درخش��ش این کشور و همکاری های 

دیگر کشورهای مؤثر در نظام بین الملل باشد.
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راهبردهای مدبرانه نگاه به شرق در توافق ایران و چین  

فیل هندوستان یاد ایران کرد!

برای ایران، مهم نیست چه شخصی در کاخ سفید باشد
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی در واکنش به ادعای 
مایکروس��افت درباره تالش ه��ای هکرهای ایرانی ب��رای تاثیرگذاری بر 
انتخابات آمری��کا تصریح کرد: برای ایران، اهمیتی ندارد چه ش��خصی 
در کاخ س��فید بر سر کار اس��ت. سعید خطیب زاده به سی.ان.ان گفت: 

ای��االت متحده که دهه ها در انتخابات کش��ورهای دیگ��ر از جمله ایران 
دخال��ت کرده، با کودتا دولت منتخب مردم ایران دکتر مصدق را س��رنگون 

کرده و کارزار فعال ضداطالعاتی علیه دیگر کشورها را رهبری می کند، در مقامی 
نیس��ت که چنین ادعای مضحکی بکند. وی اف��زود: همانگونه که بارها گفته ایم 
برای تهران، اهمیتی ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می کند. آنچه مهم 
اس��ت پایبندی واشنگتن به حقوق، قواعد و نرم های  بین المللی و دست برداشتن 

از دخالت در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است. فارس 

شدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده ایم
مع��اون رئیس جمه��ور آمریکا در یک س��خنرانی بام��داد جمعه گفت 

کشورش شدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده است.
مایک پنس در ویدئویی در حساب توئیتری خود منتشر کرده می گوید: 
در حال��ی که دولت قبلی برای ایران بس��ته های پول نقد می فرس��تاد، 

رئیس جمهور ترامپ ما را از توافق هس��ته ای خارج کرده و ش��دیدترین 
تحریم ها را علیه اصلی ترین دولت حامی تروریس��م اعمال کرد. او در بخش 

دیگری از سخنانش از اقدام تروریستی دولت ترامپ در صدور فرمان ترور سردار 
قاس��م سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی را 
س��تود. مایک پنس گفت: وقتی نیروهای آمریکایی تهدید شدند، رئیس جمهور 
ترامپ دس��تور حذف ژنرال بلندپایه ایران را صادر کرد. دولت ترامپ تا به حال 

صداوسیما  نتوانسته صدور دستور ترور برای سردار سلیمانی را توجیه کند.

از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنیم
وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه ای گفته است لندن از توافق هسته ای با 
ایران حمایت می کند. بن واالس در مصاحبه با ش��بکه خبری الجزیره 
گفت کش��ورش از توافق هس��ته ای با ایران حمایت می کند زیرا این 
تواف��ق اجازه می دهد اوضاع در خلیج ف��ارس بهبود یابد. وی با بیان 

اینک��ه حفظ عبور و م��رور آزاد از تنگه هرمز اولوی��ت انگلیس و تمام 
اروپاس��ت ادامه داد: قوانین بین المللی باید برای تضمین تداوم تجارت از 

طریق تنگه هرمز مورد تبعیت قرار بگیرد. پیش��تر نیز؛ وزیر امور خارجه انگلیس 
طی سخنانی در پارلمان این کشور مدعی شده بود؛ توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ 
موس��وم به برجام نمی تواند همه دغدغه های انگلیس و دیگر ش��رکای غربی این 
کش��ور را در قبال ایران برطرف کند، اما تا زمانی که ش��رایط برای دس��تیابی به 

تسنیم  توافقی بهتر فراهم نباشد، برجام باید حفظ شود.

رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر مدعی شد چنانچه در 
انتخابات ریاست  جمهوری به پیروزی برسد، ایران ظرف 

یک ماه با او به توافق خواهد رسید.
دونالد ترامپ، گفت: اگر در انتخابات پیروز شدیم، ایران 
خیل��ی زود با ما به توافق می رس��د. ب��ه نظرم این اتفاق 
همان هفته اول رخ بدهد، ولی اجازه بدهید بگوییم یک 
م��اه. رئیس جمهور آمریکا تا به حال چندین بار این ادعا 
را تکرار ک��رده و بازه های زمانی مختلفی را برای حضور 
ایران در مذاکرات پیش��نهاد کرده است.ترامپ چند روز 
پیش گفت ایران فوراً بعد از پیروزی او در انتخابات با او 

وارد مذاکره خواهد شد.
ترامپ در س��خنرانی اش روز ۱۹ ش��هریور درباره ایران 
مدعی ش��د: می دانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنها فقط 
منتظ��ر انتخاباتند چون کشورش��ان دارد فرومی پاش��د. 
تولی��د ناخالص داخلی ش��ان ۲4 درصد کاهش داش��ته؛ 
کس��ی تا به حال چنین چیزی نشنیده. کشورشان دچار 
مشکل شده. من نمی خواهم دچار مشکالت باشند، ولی 

آنها تا بعد از انتخابات صبر خواهند کرد.
وی اضافه کرد: وقتی من در انتخابات پیروز شوم نزد ما 
می آیند و خیلی س��ریع با ما توافق می کنند. نگاه کنید 
ببینید این اتفاق با چه س��رعتی رخ خواهد داد. تش��نه 
توافق هس��تند ول��ی می خواهند صبر کنن��د. می گویند 
بگذارید دو ماه صبر کنیم شاید شانسمان زد و جو تنبل 

رأی آورد تا بتوانیم به یک توافق عالی برسیم.
ترام��پ اضافه کرد: اما آنها ف��وراً بعد از انتخابات نزدمان 
می آین��د و ب��ا ما تواف��ق می کنند و ما با آنه��ا به توافق 
منصفانه ای می رس��یم. ام��ا اوباما و بایدن ب��ا آن توافق 

وحشتناک چه کار کردند؟
ترام��پ  وع��ده داده بود ب��ا خروج از برج��ام و پیگیری 
سیاست موس��وم به کارزار فش��ار حداکثری ایران را به 
حض��ور پای میز مذاکره برای رس��یدن ب��ه توافقی بهتر 

-ب��ه زعم او- مجاب خواهد کرد. در حالی که بیش از ۲ 
س��ال از این وعده می گذرد او در تحقق این هدف ناکام 
مانده و به همین دلیل به خصوص در آس��تانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر از س��وی گروه های مختلف 
در آمری��کا آماج انتق��ادات قرار گرفته اس��ت. منتقدان 
ترامپ او را به نداش��تن راهبرد در قبال ایران، تش��دید 
بی مورد تنش ها با این کش��ور و جدا کردن مسیر آمریکا 
از متحدان��ش مته��م کرده اند. رئیس جمه��ور آمریکا در 
س��خنرانی بامداد جمع��ه درباره قصد این کش��ور برای 
کاهش ش��مار نیروها در عراق هم صحبت کرد. او گفت: 
آمریکا ظرف مدت کوتاهی ش��مار نیروهایش در عراق را 
ب��ه ۲۰۰۰ نفر کاهش خواه��د داد. دولت آمریکا دی ماه 
سال گذشته در یک اقدام تروریستی سپهبد حاج قاسم 
س��لیمانی فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی به همراه یارانش در نزدیک��ی فرودگاه بغداد را 
به ش��هادت رساند. پس از این اقدام تروریستی، پارلمان 

عراق خواستار خروج نظامیان آمریکایی از عراق شد.
رئیس جمه��ور آمری��کا درب��اره تواف��ق ام��ارات و رژیم 
صهیونیستی برای عادی س��ازی روابط گفت: کشورهای 
دیگری ممکن اس��ت ب��ه توافق امارات-اس��رائیل ملحق 
شوند. ما گفت وگوها با عربستان سعودی را آغاز کرده ایم. 
آمریکا، امارات و رژیم صهیونیس��تی روز ۲۳ مرداد )۱۳ 
اوت( در بیانیه ای مش��ترک اعالم کردند به توافقی برای 
عادی س��ازی روابط میان امارات و اس��رائیل دس��ت پیدا 
کرده اند. در متن بیانیه مش��ترک ب��رای اعالم این توافق 
آمده اس��ت: در نتیجه این گش��ایش دیپلماتیک و بنا به 
درخواست رئیس جمهور ترامپ و با حمایت امارات متحده 
عربی، اس��رائیل اعالم حاکمیت بر مناطق اعالم ش��ده در 
"چش��م انداز صلح" رئیس جمهور ترامپ را تعلیق کرده و 
تالش های خودش را بر توسعه روابط با سایر کشورها در 

جهان عرب و اسالم متمرکز خواهد کرد.  فارس 

وزرای امور خارجه انگلیس،  آلمان و فرانسه )کشورهای 
موس��وم به تروئی��کای اروپایی( بار دیگر ب��ا اعالم اینکه 
تالش آمریکا برای فعال سازی مکانیسم بازگشت خودکار 
تحریم های ش��ورای امنیت علیه ای��ران را رد می کنند، 

مدعی شدند که به حفظ برجام متعهد هستند.
وزارت امور خارجه آلمان طی پیامی در حس��اب کاربری 
رس��می خ��ود در توئیتر با اش��اره به اینک��ه وزرای امور 
خارجه سه کش��ور اروپایی عضو برجام به منظور بررسی 
و هماهنگ سازی گام های مشترک آتی درباره برجام در 
عمارت ِچونینگ تشکیل جلس��ه داده اند و جوزپ بورل 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نی��ز از طریق 
ارتباط ویدئویی به آنها ملحق ش��ده اس��ت، اعالم کرد: 
س��ه کش��ور اروپایی به اتفاق یکدیگر تالش آمریکا برای 
بازگردان��دن تحریم ها علی��ه ای��ران را رد می کنند و به 
حفظ توافق هس��ته ای متعهد می مانن��د، اما از ایران نیز 

می خواهند که فوراً به اجرای کامل برجام بازگردد.
توافق هسته ای موسوم به برجام که در سال ۲۰۱۵ بین 
ایران و کش��ورهای موس��وم به ۱+۵ )شامل ۵ عضو دائم 
شورای امنیت + آلمان( منعقد شد، از اواسط سال ۲۰۱8 
به دلی��ل اقدامات یکجانبه آمری��کا و بدعهدی طرف های 

اروپایی در وضعیت بدی قرار گرفته است.
پ��س از آن که دولت آمریکا با اع��الم خروج از برجام در 
اردیبهش��ت ماه ۹7 تحریم های یکجانبه خود علیه ایران 
را بازگرداند و حتی اقدام به وضع تحریم های س��نگین تر 
از گذشته کرد، طرف های اروپایی برجام وعده دادند که 
با اتخاذ اقداماتی، پیامدهای منفی خروج آمریکا از برجام 
را جبران خواهند کرد. اما با گذش��ت یک سال از خروج 
آمری��کا از برجام، طرف های اروپایی برجام به هیچ یک از 
وعده ها و حتی تعهدات تصریح شده خود در برجام عمل 
نکردن��د و در نهایت ش��ورای عالی امنیت ملی ایران روز 
چهارشنبه ۱8 اردیبهشت ۱۳۹8  در واکنش به کوتاهی 

کش��ورهای اروپایی در اجرای این وعده ها و تعهدات، در 
بیانیه ای اعالم کرد جمهوری اس��المی ایران در راستای 
صیانت از امنیت و منافع ملی و حقوق تصریح شده خود 
مندرج در بندهای ۲6 و ۳6 برجام، برخی اقدامات خود 

ذیل برجام را متوقف خواهد کرد.
در ادامه ایران طی پنج مرحله با فواصل 6۰روزه اقدام به 
کاهش تعهدات هسته ای خود ذیل برجام کرد و بین این 
مراح��ل به طرف های اروپایی اعالم ک��رد که اگر آنها به 
تعهدات خود ذیل برجام عمل کنند، ایران آمادگی دارد 
که برای بازگش��ت به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام 

با آنها مذاکره کند.
در پ��ی ت��داوم بی اعتنایی طرف های اروپای��ی برجام به 
تعهدات خ��ود ذیل ای��ن توافق چندجانب��ه، جمهوری 
اس��المی ایران ش��امگاه یکش��نبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹8 در 
بیانیه ای اع��الم کرد که در گام پنج��م کاهش تعهدات 
خ��ود، آخرین مورد کلی��دی از محدودیت های عملیاتی 
خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« 
را کنار می گذارد، بدین ترتیب برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی 
)ش��امل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی س��ازی، میزان 
م��واد غنی ش��ده، و تحقیق و توس��عه( مواجه نیس��ت و 
من بعد برنامه هس��ته ای ایران صرفاً بر اس��اس نیازهای 

فنی خود پیش خواهد رفت.
در ای��ن بیانی��ه نیز تأکید ش��د که هم��کاری جمهوری 
اس��المی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچون 
گذش��ته ادام��ه خواه��د یافت دول��ت آمری��کا در ادامه 
تالش ه��ای خود برای به بن بس��ت کش��اندن برجام، در 
آخرین دقایق شامگاه پنج شنبه ۳۰ مرداد به وقت تهران 
رس��ماً درخواست بازگش��ت تحریم های بین المللی علیه 
ایران را که برداشته شدن آنها بخشی از توافق هسته ای 

سال ۲۰۱۵ بود به شورای امنیت ارائه کرد. تسنیم 

ترامپ:

اگر در انتخابات پیروز شوم ایران ظرف یک 
ماه با ما توافق امضا می کند

تروئیکای اروپایی:

تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها 
علیه ایران را رد می کنیم
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