
آمریکا تحریم های جدیدی علیه 
اشخاص و نهادهای ایرانی وضع 

می کند
منابع آگاه به یک رس��انه انگلیس��ی گفته اند دولت 
آمریکا قرار اس��ت طی روزه��ای آینده تحریم های 
جدیدی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی وضع کند. 
سه منبع در گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفته اند 
آمری��کا هفته آین��ده چندین ش��خص و ده ها نهاد 

ایرانی را تحت تحریم قرار خواهد داد.
ی��ک منبع، با بی��ان ادعاه��ای اثبات نش��ده گفته 
واش��نگتن افرادی را که در »کش��تار ش��هروندان« 
نقش داش��ته اند تحریم خواهد کرد. یک مقام دیگر 
آمریکایی گفت تحریم ه��ای جدید علیه مقام های 

دولتی و امنیتی ایران اعمال خواهند شد.
چندین منبع در گفت وگو ب��ا رویترز، گزارش های 
پیشتر منتشرشده در رس��انه ها درباره اینکه دولت 
ترام��پ در حال برنامه ریزی برای اعمال س��یلی از 
تحریم هاعلیه ایران است را کم اهمیت جلوه دادند.

 باشگاه خبرنگاران 

تالش سرکرده منافقین برای حذف 
یک عضو جدا شده

تالش برای حذف احسان بیدی با همکاری سه ضلع 
ی��ک مثلث: پلیس آلبانی، نمایندگی کمیس��اریای 
پناهندگان و سازمان تروریستی منافقین آغاز شده 

است.
سازمان منافقین به رسم دیرینه خود، همواره برای 
اعضای جداش��ده و یا اعضایی ک��ه تاریخ مصرفش 
برای سازمان تمام شده است، با دروغ پردازی اقدام 
به ایج��اد توطئه می کند و ب��ا حربه های مختلف 

آنان را مورد آزار و شکنجه قرار می دهد.
احس��ان بیدی، نامی تکراری در چندماه گذش��ته 
اس��ت که در اولویت پروژه های سازمان تروریستی 
منافقی��ن قرار گرفته اس��ت که با پرونده س��ازی، 
بدنبال حذف او در آلبانی است. بیدی همان کسی 
است که چندی پیش تنها با چند اتهام ثابت نشده 
و پرونده س��ازی از سوی منافقین بازداشت شد اما 
پس از مدتی آزاد ش��د و پلیس آلبانی و س��ازمان 
منافقین برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود، با 
یک شوی تبلیغاتی او را به مرز آلبانی- یونان بردند 
تا وی را به حس��ب ظاهر اخراج کنند که آن هم با 

شکست مواجه شد.
 زمانی از این رخداد نگذشت که احسان بیدی تحت 
حفاظت پلیس آلبانی قرار گرفته است. خبرها حاکی 
از این اس��ت که پلیس آلبانی در ی��ک اقدام کامال 
مش��کوک، احس��ان بیدی را با تعدادی از مجرمان 
و محکوم��ان جرح و قتل در ی��ک محیط نگهداری 
می کن��د که بتواند با یک س��ناریو از پیش طراحی 
شده و در یک نزاع جمعی وی را به قتل برساند. این 
س��ناریو که س��ازمان منافقین بارها در تصفیه های 
درونی خود از آن برای س��ر به نیست کردن اعضای 
ناراضی و مخالف استفاده کرده است حال با توصیه 
این گروهک تروریس��تی به پلی��س آلبانی در حال 
اجرا شدن است. س��ازمان منافقین با حربه رشوه و 
نفوذ در ساختار فاسد پلیس آلبانی، احسان بیدی به 
مکانی تحت عنوان کمپ منتقل شده است که هیچ 
نظارتی از س��وی نهادهای بین المللی حقوق بشری 
ب��ر آن وجود ندارد؛ از قضا نمایندگی کمیس��اریای 
عالی پناهندگان س��ازمان حقوق بشر در آلبانی به 
عنوان یک  مرجع ناظر، با بی توجهی به دستگیری 
و روند استقرار و شرایط بیدی در کمپ، عامدانه بر 
وخیم تر ش��دن وضعیت وی دامن می زند. هرچند 
این رفتار کمیساریا با مسئولیت بین المللی و ماهیت 
ذاتی این نهاد کامال در تناقض اس��ت اما قابل پیش 

بینی است.  فارس

اخبار گزارش

درحال��ی جمه��وری آذربایج��ان، جمهوری ارمنس��تان و 
فدراس��یون روسیه توافق نامه ای را مبنی بر پایان درگیری 
ها در منطقه قره باغ با یکدیگر امضا کردند که بیانات رهبر 
معظم انقالب اس��المی در ارتباط با بحران قره باغ در چند 
روز گذشته حجت را بر بسیاری تمام کرد؛ هم برای آنانکه 
ب��ه دنبال پای��ان دادن به رنج و محن��ت و آوارگی مردم و 
برقراری صلح و آرامش در منطقه هستند و هم آنان که بر 
آتش بحران می دمیدند؛ به بیان دیگر می توان گفت نقش 
سخنان رهبر انقالب اسالمی و طرح ایران برای پایان دادن 

به این منازعه کامال نمایان است.
روز گذش��ته نخست  وزیر ارمنستان اعالم کرد توافقنامه ای 
را با روس��یه و جمه��وری آذربایجان برای پای��ان دادن به 

جنگ در قره باغ امضا کرده است.
نیکول پاشینیان، در این بیانیه اعالم کرد: توافقنامه ای را با 
رئیس جمهور روسیه و آذربایجان برای پایان دادن به جنگ 
در قره ب��اغ امضا کردم. تصمیم��ی گرفتم که برای همه مان 
س��خت اس��ت. آتش بس، برای مردم ما و خود من بس��یار 

دردناک است.
وزارت خارجه روس��یه نیز با تاکید بر اینکه فقط صلح بانان 
روس در قره باغ مس��تقر می شوند، گفت: ترکیه هم حمایت 
کامل خود از بیانیه مش��ترک سه کشور )روسیه، ارمنستان 

و جمهوری آذربایجان( را اعالم کرده است.
در همی��ن رابط��ه؛ جمهوری اس��المی ای��ران در خصوص 
توافقنام��ه جمهوری آذربایج��ان، جمهوری ارمنس��تان و 

فدراسیون روسیه بیانیه ای را صادر کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: جمهوری اسالمی ایران از توافق 
نام��ه میان جمه��وری آذربایجان، جمهوری ارمنس��تان و 
فدراسیون روسیه که منجر به آتش بس و توقف مخاصمات 

گردید اس��تقبال کرده و امیدوار است این توافق که اصول 
آن در طرح پیش��نهادی جمهوری اس��المی ایران نیز آمده 
بود، به ترتیبات نهایی برای اس��تقرار صلح پایدار در منطقه 
قفقاز منجر ش��ود به گون��ه ای که دربرگیرن��ده آرامش و 
س��عادت برای م��ردم در تمامی کش��ورهای منطقه و رافع 

نگرانی های موجود باشد.  
جمهوری اس��المی ایران همچنین آمادگ��ی خود را برای 
کمک به اس��تقرار نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه 
در امت��داد خطوط تماس بر اس��اس بنده��ای ۳و ۴ توافق 

آتش بس اعالم می نماید.
درگیری ه��ای نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و 
ارمنس��تان ۶ مهر ماه گذش��ته آغاز ش��د و به رغم این که 
با دخالت میانجیگران بین المللی س��ه بار توافق آتش بس 
میان طرفین حاصل ش��د، این درگیری ها بیش از یک ماه 
ادامه داش��ت. جمهوری آذربایجان در این مناقشه با تکیه 
ب��ر اصل حفظ تمامیت ارضی خواس��تار پایان اش��غالگری 
ارمنس��تان شده و از س��وی دیگر طرف ارمنی با استناد به 

اصل حق تعیین سرنوش��ت خواس��تار به رسمیت شناخته 
شدن حقوق ارامنه در منطقه قره باغ شده است.

اعالم این توافق نامه از س��وی نخست وزیر ارمنستان برای 
آتش بس در منازعه قره باغ در حالی اس��ت که  جمهوری 
اس��المی ایران طرحی را برای حل مناقش��ه قره باغ به دو 
کش��ور درگیر و همچنین روس��یه و ترکی��ه ارائه کرد. این 
طرح را س��ید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به عنوان 
فرس��تاده وی��ژه جمهوری اس��المی ایران ب��ه مقامات این 

کشورها معرفی کرد.
دیپلماس��ی فعال جمهوری اسالمی ایران در این بحران از 
همان ابتدا کامال مش��هود بود؛ ج��دا از گفت وگوی تلفنی 
رئیس جمهور کش��ورمان با طرف های باکو و ارمنس��تان، 
موضع گیری ها و اظهارات مقامات بلندپایه کش��ورمان که 
بر ضرورت صل��ح و ثبات در منطقه تاکید داش��تند؛ تاثیر 
انکار ناپذیر در سوق یافتن بحران به سمت آشتی و مذاکره 

داشت. 
رهبر معظم انقالب اس��المی نیز چند روز پیش در بخشی 

از بیانات ش��ان در روز میالد پیامبر اعظ��م و هفته وحدت 
به مس��ئله جنگ قره باغ اش��اره داشتند. ایشان با تاکید بر 
اینکه این جنگ به نفع منطقه نیس��ت، نس��بت به استقرار 
تروریست ها در نزدیک مرزهای ایران هشدار دادند. ایشان 
در همی��ن رابطه فرمودند: جنگی که بین دو همس��ایه ما 
برقرار اس��ت حادثه تلخی است. بایستی هر چه زودتر تمام 
بشود. س��رزمین های آذربایجان همه باید آزاد شود. امنیت 
ارامنه باید محفوظ باشد. به مرزهای بین المللی نباید تجاوز 
ش��ود و تروریس��ت ها هم به مرزهای ما نزدیک نشوند. اگر 

اینها نزدیک شوند برخورد خواهد شد.
در حالی مقام معظم رهبری  با درایت و دوراندیش��ی ایده 
توق��ف جنگ در قره باغ و پایان خونریزی در منطقه که در 
۳۰ س��ال اخیر باعث کشته ش��دن هزاران نفر از نیروهای 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان شده است را مطرح کردند 
که شامیل سلطانف نماینده پیشین مجلس دومای روسیه 
و رئیس مرکز دیدگاه های راهبردی روس��یه و جهان اسالم 
در گفت وگو با ایرنا گفته بود؛ ایده پیشنهادی حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر انقالب اس��المی برای حل مناقش��ه قره 

باغ می تواند جنگ در این منطقه را متوقف کند.
نماینده پیشین دومای روسیه اضافه کرد: بویژه اینکه ایران 
پیش از این اعالم کرده بود که قره باغ باید تحت حاکمیت 
جمه��وری آذربایجان دربیاید و در زمان حاضر س��وال این 

است که برای پایان مناقشه قره باغ باید چکار کرد.
وی افزود: الهام عل��ی اف رئیس جمهوری آذربایجان برای 
توقف جنگ در ق��ره باغ اعالم آمادگی کرده و تاکید کرده 
اس��ت که ارامنه قره باغ می توانند از حقوق برابر و یکسان 

با شهروندان آذربایجانی برخوردار شوند.
به هرترتی��ب اختالفات میان جمهوری ه��ای آذربایجان و 
ارمنس��تان می تواند از طریق مذاک��رات به یک صلح پایدار 
در منطقه بینجامد که نتیجه آن پایان کینه های مصنوعی 
تحمیل ش��ده از خارج از منطقه، ایجاد ش��رایط س��رمایه 
گذاری بیشتر و توسعه متوازن در منطقه و نیز دستیابی به 
یک نظام همکاری جمعی خواهد بود و این جز با بازگشت 
به پش��ت مرزه��ای بین الملل��ی و رعایت ح��ق حاکمیت 

طرفین ممکن نیست. 
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تحلیلگر مس��ائل شبهه قاره با اش��اره به نبود شناخت 
کاف��ی از ظرفیت ها در روابط ایران و پاکس��تان و اینکه 
تج��ار ما به دنبال س��ود آنی و موقتی هس��تند، گفت: 

پاکستان می تواند نقش دبی را برای ایران ایفا کند.
پیرمحمد مالزهی تحلیلگر مسائل پاکستان و شبه قاره 
درباره سفر ظریف به اسالم آباد عنوان کرد: اگر ترکیب 
تیمی که همراه با ظریف هس��تند را در نظر بگیریم به 
نظر می رسد این ترکیب ش��امل بخشی از کارشناسان 
سیاسی و بخشی از کارشناس��ان اقتصادی و بخشی از 
کارشناس��ان نظامی و امنیتی است و می توان گفت این 
س��ه موضوع اصلی است که در این مذاکرات بین آقای 

ظریف و مقامات پاکستانی مطرح خواهد بود.
وی اف��زود: آنچه در این ش��رایط برای دو کش��ور اهمیت 
دارد، این اس��ت که ایرانی ها به دنبال این هس��تند که از 

ظرفیت های پاکستان به نوعی برای دور زدن تحریم های 
اقتصادی آمریکا استفاده کنند، منتها حقیقت این است که 
ایران تاکنون یک سیاست منسجم، دقیق و حساب شده ای 
نداشته است. به عنوان مثال سرمایه گذاری در بازارچه های 
مرزی ش��ده از جمله در منطقه »ریمدان« خیلی هزینه 
کرده اند ولی عمال نتوانس��ته اند استفاده درستی کنند که 

این  هم به مشکالت مدیریتی ما برمی گردد.
به ب��اور وی ظرفیت هایی در پاکس��تان وجود دارد که 
اگر ایرانی ها به دنبال اس��تفاده از این ظرفیت ها باشند، 
می تواند تجارت مجدد از طریق پاکستان صورت بگیرد، 

یعنی همان نقشی که دبی در گذشته داشت و کاالهایی 
که ایران نمی تواند به صورت مستقیم از غرب خریداری 
کند، می تواند از پاکستان و از طریق بازارچه های مرزی 
وارد کند. مالزهی یادآور ش��د: ش��رط آن این است که 
ایرانی ه��ا در این زمینه دقیق تر فک��ر کنند و این گونه 
نباش��د که چند تاجر بزرگ براس��اس منافع خودشان 

تصمیم بگیرند نه منافع ملی کشور.
وی با بیان اینکه ش��ناخت درستی از نیازها و کاالهای 
مورد نیاز ایران در پاکس��تان و بالعک��س وجود ندارد، 
اظهار داشت:  معتقدم اگر یک هیات مشترک به وجود 

بیاید و نیازهای دو طرف را لیس��ت کند، در این زمینه 
راهگشاست. ایران نمی تواند با دالر معامله کند و شاید 
بتوان��د در ای��ن زمینه یک معامله پایاپای با پاکس��تان 
انج��ام دهد ک��ه البته نیاز اس��ت ش��ناخت دقیقی از 
نیازهای خودمان داش��ته باش��یم و ببینیم پاکستانی ها 

چه  چیزهایی تولید می کنند.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل پاکس��تان با بی��ان اینکه بخش 
کشاورزی پاکس��تان می تواند بسیاری از نیازهای ایران 
را تامی��ن کند، عنوان کرد: ما غی��ر از برنج با بقیه این 
ظرفیت ها آش��نا نیس��تیم و ع��الوه بر ای��ن نمی دانیم 
پاکس��تان چقدر به پتروشیمی ایران نیاز دارد. در حال 
حاضر پالستیک معمولی در پاکستان نیست و چینی ها 
این بازار به این گستردگی را در اختیار دارند و ایران با 

این نیازها آشنا نیست. فارس

سفر ظریف به پاکستان و ظرفیت هایی که در روابط 
مغفول مانده است

تغییر منازعات قره باغ به معادله صلح با رویکرد ایرانی 

نفش ایران در  تحکیم امنیت در آسیای مرکزی 
س��فیر ایران در روس��یه با اش��اره به نشس��ت سران س��ازمان همکاری 
ش��انگهای عنوان کرد: بدون مشارکت ایران نمی توان موضوعات مربوط 
به تحکیم امنیت در آسیای مرکزی و مسائل توسعه اقتصادی منطقه ای 

را به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار داد. 
کاظم جاللی در توئیتی به مناس��بت برگزاری بیس��تمین نشست سران 

س��ازمان همکاری ش��انگهای نوش��ت: امروز رئیس جمهور اسالمی ایران در 
بیس��تمین اجالس سران س��ازمان همکاری شانگهای ش��رکت و سخنرانی کرد. 
این س��ازمان از نقش محوری در پیش��برد چندجانبه گرایی در صحنه بین المللی 
برخوردار اس��ت.  وی افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از فعال ترین 
کش��ورهای عض��و ناظ��ر دارای روابط خوبی ب��ا دیگر اعضای س��ازمان همکاری 

شانگهای است. فارس 

تحکیم روابط تهران-اسالم آباد به نفع منطقه است
دبی��ر روزنامه دنیا از نش��ریات پرتیراژ اردو زبان پاکس��تان تاکید کرد: 
تحکیم مناسبات تهران-اسالم آباد به سود منطقه و گامی در مسیر تامین 
منافع مش��ترک است. محمد عدیل با استقبال از سفر وزیر امور خارجه 
کش��ورمان به پاکستان گفت: منطقه و جهان طی روزها و ماه های اخیر 

شاهد تحوالت مختلف و مهمی است و در این برهه رایزنی های بلندپایه 
دو کش��ور دوس��ت و همسایه ایران و پاکس��تان می تواند مسیر بهتری برای 

گس��ترش همکاری های دوجانبه را ایجاد کند. وی با اشاره به برگزاری انتخابات 
اخیر ریاس��ت جمهوری آمریکا، باخت ترامپ و پیروزی جو بایدن، اظهار داشت: 
قطعاً ملت های منطقه مخالف رویکرد تهاجمی به ویژه سیاست های ضدمسلمانان 
ترامپ هستند و با آمدن بایدن تغییراتی در سیاست های کاخ سفید اعمال خواهد 

شد که اثرات آن در منطقه نیز قابل مشاهده خواهد بود. ایرنا 

تاکید خاجی به اهمیت کنفرانس بازگشت آوارگان در دمشق 
رئیس جمهور سوریه و دستیار ارشد وزیر خارجه ایران با اشاره به اهمیت 
برگزاری کنفرانس بازگشت آوارگان و پناهندگان در دمشق، از برخورد 
دوگانه کش��ورهای غربی درباره مسائل انسانی سوریه و مانع تراشی بر 
س��ر راه برگزاری این کنفرانس انتقاد کردند. علی اصغر خاجی  دستیار 

ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در امور ویژه سیاسی که 
در راس هیاتی به منظور رایزنی با مقامات س��وریه و همچنین مشارکت در 

کنفرانس بین المللی درباره بازگش��ت آوارگان در دمش��ق،  به سر می برد، با بشار 
االسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد و گفت و گو کرد. در این دیدار، طرفین 
ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری کنفرانس بازگشت آوارگان و پناهندگان در دمشق، 
برخورد دوگانه کشورهای غربی درباره مسائل انسانی سوریه و مانع تراشی آنها در 

زمینه برگزاری این کنفرانس را مورد انتقاد قرار دادند. صداوسیما 

زمزمه هایی از بازگشت دوباره آمریکا به برجام با قید شدن 
متمم ه��ای جدید به گوش می رس��د، باید دی��د ایران این 

موضوع را می پذیرد یا نه.
پرونده انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده در سال 
۲۰۲۰ با حرف و حدیث های بسیار فراوان باز شد، در حالی 
ک��ه جو بایدن پیروز انتخابات اعالم ش��د اما این پرونده به 
دلی��ل ادعای دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در آراء همچنان 
باز اس��ت. ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرفته است و اعالم 
کرده به صورت رس��می موضوع ش��کایت خود را بیان و از 

طریق حقوقی آن را دنبال می کند.
بایدن یکی از کهنه کاران سیاس��ی آمریکایی است و سابقه 
مش��اورت کارتر و معاونت اوبام��ا را در کارنامه کاری خود 
دارد. رئیس جمهور دموکرات آمریکا بس��یار مورد حمایت 
اوباما ب��ود و حتی وی برای رای آوری معاون س��ابق خود 
مس��تقیما به کارزار انتخاباتی وارد ش��د و ب��ا تلفن به مرد 

عادی آن ها را تشویق به رای دهی به بایدن می کرد.

حاال که ش��واهد نشان می دهد بایدن قرار است طی روزهای 
آینده بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزند، زمزمه های 
بازگشت به معاهدات بین المللی که ترامپ از آن ها خارج شد 
به گوش می رس��د. بایدن در اولین پیام خود از بازگش��ت به 
معاهده آب و هوایی سخن گفت و کارشناسان معتقدند که وی  
با متمم های جدید به برجام باز خواهد گشت. آموس هاچسن، 
یکی از مشاوران ارشد سابق جو بایدن طی مصاحبه ای با اشاره 
به اولویت بایدن برای بازگشت به برجام گفت که معتقدم جو 
بایدن طی ماه اول دوره ریاست جمهوری خود به طور کامل به 
برنامه جامع اقدام مشترک بپیوندد، البته این پیوستن مجدد 
ب��ا تغییراتی در بند های مختلف این برنامه همراه خواهد بود. 
مس��ئول تحریم های مربوط به بخش ان��رژی ایران در وزارت 
خارجه آمری��کا در دولت باراک اوباما، رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا، گفت که این اقدام می تواند به معنای تعلیق برخی از 
تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران محسوب شود که 

طی سه سال گذشته اعمال شده است.
هیالری کلینتون« وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا و نامزد 
حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶  
هم در نشستی آنالین با اندیشکده »شورای آتالنتیک« که 
۲۸ مرداد ماه امس��ال برگزار ش��ده بود، به موضوع ایران و 
سیاست مناسب دولت »جو بایدن« در قبال این کشور در 
ص��ورت پیروزی در انتخابات پرداخ��ت. کلینتون گفت که 
پیوستن دوباره آمریکا به توافق هسته ای ایران )برجام( در 

جهت منافع این کش��ور است، همانگونه که این امر درباره 
پیوس��تن دوباره به تواف��ق آب وهوایی پاری��س که ایاالت 

متحده تنها کشور غیرمتعهد به آن است، صدق می کند.
وزیر خارجه دولت »باراک اوباما« رئیس جمهوری پیشین 
آمری��کا تاکی��د کرد که بهتر اس��ت واش��نگتن ب��ه برجام 
بازگش��ته و تالش کند که محدودیت های اعمال ش��ده بر 
برنام��ه ای هس��ته ای ایران را حفظ کند ت��ا از ایجاد رقابت 
تس��لیحات هس��ته ای در منطقه جلوگیری شود. اظهارات 
کلینتون در حالی اس��ت که ترامپ به رغم پایبندی کامل 
ای��ران به برجام و با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد از این توافق خارج شد و تهران همواره 
تاکید کرده اس��ت که از بین رفتن توافق هسته ای خواسته 
ایران نیس��ت. ترامپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خروج 
آمریکا از برجام را اعالم کرده و همه تحریم های لغو ش��ده 
به واس��طه این توافق را علیه ملت ای��ران بازگرداند. دولت 
ترامپ به این موضوع بس��نده نکرد و همه تالش خود را به 
رغ��م مخالفت متحدان اروپایی واش��نگتن به کار گرفته تا 

برجام را به طور کامل از بین ببرد.
واشنگتن در ماه های اخیر تالش های گسترده ای را آغاز کرد تا 
یکی از دستاورد های مهم برجام برای ایران را که لغو محدودیت 
خرید و فروش سالح در مهرماه امسال بود را از میان بردارد و 
ای��ن محدودیت ها را به صورت نامحدودی تمدید کند، اما در 
نهایت تیر ترامپ به سنگ خورد و محدودیت تسلیحاتی ایران 

در وقت مقرر آن برداش��ته ش��د و اکنون کشورمان می تواند 
آزادانه سالح خریداری کند و بفروشد.

به توافق هسته ای با ایران بر می گردم
بای��دن که نامزد حزب دموک��رات و رئیس جمهور منتخب 
آم��رگا در انتخابات آمریکاس��ت، بار ها در س��خنرانی های و 
مصاحبه های خود گفت که در صورت پیروزی در انتخابات، 
واش��نگتن را به توافق هسته ای با ایران بازمی گرداند. بایدن 
درباره سیاس��ت خود در قبال ایران نوش��ته است که توافق 
هس��ته ای تاریخی که دولت اوباما_بایدن بر سر آن مذاکره 
کرد مانع از دس��تیابی ایران به سالح هس��ته ای شد. با این 
حال، ترامپ در اقدامی عجوالنه این توافق را به کناری افکند 
و ایران را وادار کرد برنامه هس��ته ای خودش را از سر بگیرد 
و اقدامات تحریک آمیز بیش��تری انجام دهد. بایدن در ادامه 
نوش��ته است که من درباره ایران هیچ توهمی ندارم و تهران 
باید به پایبندی دقیق توافق هسته ای برگردد. اگر این کار را 
انجام دهد، من به توافق هسته ای باز می گردم و از تعهدمان 
به دیپلماس��ی برای همکاری با متحدانمان در جهت قوی تر 
کردن و تمدید این توافق استفاده خواهم کرد. بعد از خروج 
آمریکا از برجام ایران یک سال صبر استراتژیک پیشه کرد 
و بعد از آن ش��روع به کاهش تعه��دات برجامی خود کرد؛ 
ایران در ۵ گام تعهدات خود را در قبال توافق هس��ته ای و 

بی عملی طرفین شرکت کننده در برجام برداشت.

  زمزمه های بازگشت »بایدن«

به برجام؛
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