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دیدار سفیر ایران در یمن با وزیر 
خارجه دولت نجات ملی

س��فیر ایران در یمن از دیدار خود با هش��ام شرف 
وزیر خارجه دولت نجات ملی این کشور خبر داد.

حس��ن ایرلو افزود: )در این دی��دار( درباره موضع 
ایران در حمایت از تمام تالش های بین المللی برای 
پایان دادن به جنگ یمن که بدترین فاجعه انسانی 

را به وجود آورده، رایزنی شد.
بنا ب��ه گفته وی، از دی��دار محوره��ای این دیدار 
همکاری دانش��گاهی و آمادگ��ی ایران برای اعطای 
بورسیه های بیشتر به جوانان یمنی در دانشگاه های 

ایرانی بوده است.
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در صنعاء شنبه نیز 
ب��ا »یحیی الراعی« رئیس پارلمان یمن دیدار کرد. 
در این دی��دار، رئیس پارلمان یم��ن ضمن خوش  
آمدگویی به س��فیر جمهوری اسالمی ایران از او به 
دلیل این دیدار و از نقش ایران در حمایت از مردم 
یمن و ایستادگی در کنار این کشور علیه متجاوزان 

تشکر و قدردانی کرد. صداوسیما  

اخبار

ایستادگی ایران در مقابل آمریکا
مقاوم��ت مقتدران��ه ملت ای��ران در مقابل فش��ار 
حداکثری آمریکا، بخصوص در س��ال های اخیر که 
با شکست یکجانبه گرایی و سیاست های خصمانه 
این کش��ور همراه بوده اس��ت، جهان را نیز متوجه 
اقتدار پوشالی آن ساخته و می توان از جهانی چند 
قطبی سخن گفت ایران بدون تردید یکی از قدرت 

های مهم آن است.
روزه��ای پایانی دولت ترامپ در حالی س��پری می 
شود که سیاست های تحریم و فشار حداکثری کاخ 
س��فید علیه ایران که از نخس��تین روزهای انقالب 
آغاز و در س��ال ه��ای اخیر به وی��ژه از زمان روی 
کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحد 
آمریکا به اوج خود رسیده و ادعا می شد در صورت 
اعمال آن، جمهوری اسالمی ایران به زانو در خواهد 

آمد، به شکست حداکثری منجر شده است.
در واقع همان ط��ور که تحلیلگران بیان می کنند،  
کارزار فش��ار حداکثری آمری��کا علیه ایران به طور 

کامل شکست خورده است.
نش��ریه اینترنتی آس��یا تایمز نیز اخیراً در گزارشی 
تاکید کرد که کارزار فش��ار حداکثری آمریکا علیه 
ایران به طور کامل شکست خورده و ترامپ درصدد 
افزایش تحریم و ایجاد تنش برای مسدود کردن راه 

دولت بایدن برای آشتی دوباره با ایران است.
کارشکنی های آش��کار و پنهان آمریکا علیه ایران و 
تهیه پیش نویس تمدید تحریم های تس��لیحاتی به 
رغ��م به کارگی��ری همه توان، اعتب��ار و نفوذ خود و 
حتی تمسک به زبان و ابزار ارعاب و تهدید، با واکنش 
مایوس کننده شورای امنیت مواجه شد؛ دیپلماسی 
فعال ایران در کنار اس��تحکام حقوقی توافق تاریخی 
برجام، واش��نگتن را برای چندمین بار ناکام گذاشت 
و هژمونی پوش��الی آن را دگر بار، به س��خره گرفت.  
رد قاطعانه پیش نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی علیه ایران از سوی شورای امنیت و 
اعالم مخالفت صریح با آن یکی از بزرگترین شکست 
های آمریکا در مقابل ایران بود. همه اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به جز دومینیکن، به همراه 
ریاس��ت این ش��ورا اعالم کرده  بودند ک��ه آمریکا به 
دلیل خروج از برجام در جایگاهی نیس��ت که بتواند 
مکانیس��م ماش��ه را فعال کند و شورای امنیت هیچ 

اقدامی در این خصوص نخواهد کرد.
یک��ی از بارزترین شکس��ت های سیاس��ی آمریکا 
متعاقب اع��الم یکجانب��ه مایک پمپئ��و وزیر امور 
خارج��ه ای��ن کش��ور و ص��دور بیانی��ه و ادع��ای 
بازگرداندن تمام تحریم های سازمان ملل از جمله 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران بود که همراهی 

جهان را به دنبال نداشت.
اما س��رانجام به رغم تقالی فراوان دولتمردان کاخ 
س��فید، موعد پایان تحریم تس��لیحاتی ایران،  ۲۷ 
مهرماه )۱۸ اکتبر( بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت فرا رسید؛ روزی که فارغ از دستاورد حقوقی 
آن برای ایران، از منظر سیاسی می توان آن را ضربه 
کاری اقتدار ایران و برجام بر پیکر سیاست تحریمی 
کاخ سفید و فشار حداکثری دولت »دونالد ترامپ« 
علی��ه ملت و جمهوری اس��المی ایران دانس��ت. از 
مهمتری��ن پیامده��ای این اق��دام رئیس جمهوری 
آمری��کا در خروج بی دلیل و یکجانبه واش��نگتن از 
توافق هس��ته ای ایران، افزایش بی اعتمادی جهان 
به کاخ سفید و هراس از اتخاذ رویکردهای یکطرفه 

بیشتر به مسائل بوده است.  ایرنا 

از نگاه دیگران

گزارش

کارشناس مس��ائل سیاس��ت خارجی معتقد 
است؛ س��فر وزیر خارجه کش��ورمان که طی 
روزهای آتی قرار اس��ت به مسکو و باکو انجام 
شود، یک تحرک دیپلماتیک دیرهنگام است 
و نمی تواند ش��طرنج منطقه را تغییر دهد؛ به 
هرحال این سفرمی تواند همکاری جدیدی را 

بین کشورهای منطقه ایجاد کند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران قرار است به زودی به مسکو و 
باکو س��فر کند، او قرار بود روز دوشنبه راهی 
روسیه و جمهوری آذربایجان شود اما به خاطر 
جلسه فوق العاده هیئت دولت به تعویق افتاد.

 براس��اس اعالم سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه، موضوع قره باغ و مناسبات 
دوجانبه از جمله موضوعات در دستور کار این 

سفر است. 
البت��ه خطی��ب زاده در گفت وگویی با فارس 
اعالم کرد که سفر ظریف به ارمنستان هم در 
حال برنامه ریزی اس��ت و در دستورکار قرار 
دارد، ولی با توجه به تغییرات در این کش��ور 
در جریان بودن اس��تقرار وزیر خارجه جدید 
ارمنس��تان، تاکنون س��فر به ایروان در برنامه 

پیش رو تنظیم نشده است.
این س��فر در حالی صورت می گیرد که اوایل 
آبان ماه نیز س��ید عباس عراقچی در س��فری 

ب��ه چهار کش��ور منطق��ه ش��امل جمهوری 
آذربایجان، روس��یه، ارمنستان و ترکیه، طرح 
پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران برای حل 
مناقش��ه قره ب��اغ را به مقامات این کش��ور ها 

معرفی کرد.
حال در این ش��رایط و پ��س از برقراری آتش 
ب��س بین باکو و ای��روان در پی توافق صورت 
گرفت��ه در مس��کو، محمدج��واد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران قرار است سفری به منطقه 

داشته باشد.
مق��ام معظم رهبری فرمودن��د که جنگ بین 
دو همس��ایه یک حادثه تلخ اس��ت و هر چه 
س��ریع تر باید تمام شود و این می تواند موضع 
اصولی ما باشد برای اینکه به منظور برقراری 

صلح در منطقه تالش کنیم.
با وجود آنکه س��فر ظریف در این مقطع برای 
پیگیری مف��اد طرح ایران و تأکید بر ضرورت 
اس��تقرار صلح در منطقه بسیار مهم اما کمی 

دیر هنگام است.

معادله منطقه به نفع روسیه  و رژیم 
غاصب صهیونیستی تمام شده است

حسن هانی زاده کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی پیرو س��فر آتی محم��د جواد ظریف 
وزیرخارجه کش��ورمان به مسکو و باکو گفت: 
در واق��ع جن��گ 45 روزه قره ب��اغ و دخالت 
مش��ترک روس��یه و ترکیه در جنگ به تغییر 
ژئوپولیتی��ک جنوب قفق��از و همچنین حوزه 
جغرافیایی ارمنس��تان و آذربایجان منجر شد 

که این به سود منافع ملی ایران نباشد.
وی افزود: هم اکنون صدها گروهک تروریستی 
از سوی ترکیه از سوریه به آذربایجان منتقل 
و در جنگ قره باغ در کنار آذربایجان شرکت 

داشتند؛ روسیه هم با اهداف حضور و تثبیت 
حض��ور خود در منطقه قره باغ یک آتش بس 
ظالمانه ای را بر کشور ارمنستان تحمیل کرد 
و موج��ب ش��د منطقه قره ب��اغ در حاکمیت 

آذربابجان قرار بگیرد.
وی ب��ا اب��راز نگرانی از اینک��ه تغییر مرزهای 
جغرافیایی که یک خط��ر جدی برای امنیت 
جمهوری اس��المی ایران ه��م به لحاظ انرژی 
و هم به لحاظ امنیتی تلقی می شود، تصریح 
کرد: از س��وی دیگر حض��ور نیروهای نظامی 

رژیم غاصب صهیونیستی و نزدیک شدن آنها 
به مناطق مرزی ایران یکی از مس��ائل امنیتی 
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هم 
اکنون رژیم صهیونیستی تقریباً در کل منطقه 
جنوب خلی��ج فارس و جن��وب قفقاز حضور 
قطع��ی دارد و این ی��ک خطر برای جمهوری 

اسالمی ایران به شمار می رود.
هانی زاده با اشاره به اینکه مقامات کشورمان 
باید در حین این توافق حضور می داش��تند تا 
این اتفاقات رخ ندهد، خاطرنش��ان کرد: ایران 

می بایس��ت ضمن حضور در این توافق بنابر 
مالحظ��ات داخل��ی و امنیتی ی��ک ناظر بی 
طرف بود اما هم اکنون روسیه، ترکیه و رژیم 
صهیونیستی برندگان اصلی این جنگ خانمان 
سوز هستند و مردم ارمنستان در اینجا قربانی 

یک توطئه بین المللی شدند.
وی گفت: متاس��فانه این تح��رک دیپلماتیک 
دیرهن��گام نمی تواند ش��طرنج منطقه را تغییر 
دهد؛ به هرحال این س��فر م��ی تواند همکاری 

جدیدی را بین کشورهای منطقه ایجاد کند.

سیاست آمریکا در قبال ایران در دولت ترامپ تغییری نخواهد کرد
وزیر خارجه آمریکا بر این باور است که سیاست کاخ سفید در قبال ایران 

در ماه های باقی مانده از دولت ترامپ هیچ گونه تغییری نخواهد کرد.
مایک پامپئو در مصاحبه با شبکه العربیه سعودی افزود: سیاست دولت 
ترامپ بر این پایه اس��توار اس��ت که ایران را تهدید اصلی و مرکزی در 

داخل منطقه خاورمیانه می داند و این سیاست تغییری نخواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا اظهار داش��ت: این سیاس��ت ما خواهد بود تا زمانی که 

دوره فعالیت این دولت پایان یابد. پامپئو نیز مانند سایر نزدیکان ترامپ حاضر به 
پذیرش پیروزی جو بایدن در انتخابات جنجالی ۲0۲0 نشده است.

وی گف��ت: سیاس��ت های م��ا تغییر نمی کن��د. وظیفه م��ا نیز تغیی��ر نمی کند. 
مس��ئولیت های من تغییر نمی کند. من هنوز ی��ک تعهد و وظیفه بر عهده دارم- 

هرساعت وهر دقیقه- از مردم آمریکا دفاع کنم. فارس  

پیام های تبریک خاجی به فیصل المقداد و بشار الجعفری
دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی با ارسال پیام های 
تبری��ک جداگانه به فیصل المقداد و بش��ار الجعفری ب��ر اراده ایران برای 
تعمیق روابط و همکاری های فیمابین با س��وریه و همچنین همکاری در 
راستای تقویت صلح و ثبات در این کشور تأکید کرد. در همین خصوص 

علی اصغر خاجی با ارسال پیام های تبریک جداگانه انتصاب فیصل المقداد 
وزیر امور خارجه و بشار الجعفری قائم مقام وزیر خارجه سوریه را تبریک گفت. 

وی در این پیام ها بر اراده جمهوری اسالمی ایران برای تعمیق روابط و همکاری های 
فیمابین با کشور دوست و برادر سوریه و همچنین همکاری در راستای تقویت صلح 
و ثبات در این کش��ور تأکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز در 
گفت وگویی تلفنی با فیصل المقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه، انتخاب المقداد 

به عنوان وزیر خارجه جمهوری عربی سوریه را به وی تبریک گفت. مهر

برای دور کردن خطر هسته ای ایران به اندازه توان تالش می کنیم
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی گفت که این رژیم نمی داند که سیاست 
جو بایدن چگونه خواهد بود اما به اندازه توان خود برای دور کردن خطر 
هس��ته ای ایران تالش خواهند کرد. بنی گانت��س، گفت: نمی دانم که 
سیاست جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از روی کار آمدن 

چگونه خواهد بود اما ما به اندازه توان خود برای دور کردن خطر هسته ای 
ایران تالش خواهیم کرد. وی درادامه خاطرنشان کرد که با بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همکاری بسیار خوبی در رابطه با این موضوع دارد. 
برخی رسانه های رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرده اند که این رژیم در حال ایجاد 
راهبردی برای تاثیرگذاری برتوافق با ایران در زمان ریاست جمهوری بایدن هستند 
و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یک تیم ویژه برای این ماموریت به ریاست گابی 

اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل تشکیل داده است. تسنیم 

یک پایگاه خب��ری آمریکایی به 
نقل از منابعی آش��نا به تفکرات 
بای��دن مدعی ش��ده اس��ت که 
جو بایدن به دنبال بازگش��ت به 
برج��ام در فرص��ت باقیمانده تا 
انتخابات ریاست جمهوری ایران 

است.
پایگاه خبری Justsecurity  به نقل از یک منبع آشنا 
ب��ه تفکرات جو بایدن«گ��زارش داد، با توجه به اینکه از 
زم��ان تحلیف جو بایدن، )رئیس جمهور احتمالی بعدی 
آمریکا( تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران 
در ژوئن ۲0۲۱ فقط 5 ماه فرصت اس��ت، انتظار می رود 
که بایدن در همین زمان بازگشت ایران به تعهدات خود 

ذیل توافق هسته ای ۲0۱5 را تضمین کند.
ای��ن گزارش می گوید، دلیل »بازگش��ت پ��اک« آمریکا 
به برجام در ازای بازگش��ت ایران به محدودیتهای خود 
تحت توافق، قبل از هرگونه مذاکره گسترده برای توافقی 
دیگر، این اس��ت که پنجره عقب راندن ایران از توس��عه 
فعالیتهای هس��ته ای این کش��ور، که در خالل سیاست 
فش��ار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران به وجود آمده 

است، کوتاه است. 
ای��ن گ��زارش از قول »وندی ش��رمن« مذاک��ره کننده 
ارشد س��ابق آمریکا می گوید که ایران تابستان سال بعد 
انتخاب��ات برگزار می کند و احتماال یک رئیس جمهور از 
جناح مقابل تیم فعلی در ای��ران پیروز انتخابات خواهد 
شد و حس��ن روحانی)رئیس جمهور به گفته آنها حامی 
تعام��ل( نمی تواند برای یک دوره دیگ��ر نامزد انتخابات 
ش��ود. این گزارش در ادامه اضافه کرد، یک مقام دولت 
»ب��اراک اوبام��ا« رئی��س جمهور س��ابق آمری��کا که با 
دیدگاههای جو بایدن آش��نا اس��ت می گوید که موضع 
بایدن همان اس��ت که در ماه س��پتامبر در مقاله ای آن 
را تش��ریح کرده بود؛ اگر ایران به تعهدات خود بازگردد 
واش��نگتن به عنوان نقطه آغاز مذاکرات بعدی به برجام 

بازخواهد گشت. 
این مقام س��ابق آمریکایی همچنین مدعی شده، بایدن 
س��پس، از احی��ای اعتبار آمری��کا برای هم��راه کردن 
متح��دان نزدیک خ��ود در اروپا اس��تفاده خواهد کرد و 
دیپلماس��ی دیگری را برای توسعه برجام، محکم کردن 
بنده��ای این توافق و رفتارهای بی ثبات کننده ایران در 

منطقه آغاز می کند. 
مقام��ات ای��ران هرگونه مذاک��ره مجدد درب��اره برجام 
و بنده��ای مرب��وط به آن را رد کرده ان��د. »محمد جواد 

ظریف« وزیر خارجه ایران اخیرا گفته، ما چیزی خارج از 
برجام نمی خواهیم. ما خواستار حقوق خود و آن چیزی 
هس��تیم که درب��اره آن مذاکره کردیم. ام��کان مذاکره 

مجدد درباره برجام وجود ندارد.
Justsecurity همچنی��ن به نقل از یک مقام س��ازمان 
ملل که به گفته این پایگاه خبری منحصرا درباره مسائل 
ایران کار می کند مدعی ش��ده، »بازگشت پاک« آمریکا 
ب��ه برجام مطمئ��ن ترین راه ب��رای بازگش��ت ایران به 
محدودیتهای هس��ته ای ذیل این توافق و محدود کردن 

ذخایر اورانیوم این کشور است. 
وی افزود: من فکر می کنم که یک بازگشت پاک نه تنها 
ممکن اس��ت بلکه هنوز هم مسیر پیش��رفت رو به جلو 

علیرغم مخالفتها باز است.. 
وی تاکی��د می کند که آس��انترین مس��یر رو ب��ه جلو، 

بازگشت بدون پیش شرط به برجام است. 
این درحالیس��ت که روزنام��ه »نیویورک تایمز« اخیرا به 
بررس��ی تالش های دولت دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمریکا در آخرین هفته های خود جهت دشوار کردن کار 
دولت احتمالی جو بایدن برای بازگشت به سیاست های 
چه��ار س��ال پیش پرداخته و نوش��ت ترام��پ به دنبال 
کاه��ش احتمال مش��ارکت دوباره واش��نگتن در توافق 

هسته ای ایران است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: مقام های ]دولت[ 
ترامپ در تالش هس��تند تا تحریم های��ی جدیدی را بر 
ای��ران اعمال کنند که ش��اید برای آق��ای بایدن، خنثی 
کردن آنها دشوار باشد، به دلیل این نگرانی که به سهل 
گرفتن به یکی از خطرناک ترین دش��منان آمریکا متهم 
شود. این مقام س��ازمان ملل با اشاره به مواضع مقامات 
ایران��ی درباره اینک��ه آمریکا باید ابتدا ب��ه تعهداتش در 
برج��ام بازگردد نی��ز گفته، بایدن می تواند یک دس��تور 
اجرای��ی صادر کند تا دس��تور اجرایی ترامپ در س��ال 
۲0۱۸ باطل ش��ود و ب��ه وزرای خارج��ه و خزانه داری 
آمریکا این اختیار را بدهد که همزمان با تایید بازگش��ت 
ای��ران به تعهداتش از س��وی آژان��س بین المللی انرژی 

اتمی، شروع به لغو تحریمها کنند. 
وی در ادامه مدعی شده، من فکر می کنم ایرانیها بین 4 
تا 6 هفته، بسته به تصمیماتی که می گیرند، می توانند به 
تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردند و آژانس آن را 
راس��تی آزمایی کند. و این زمانی است که دفتر کنترل 
داراییهای وزارت خارجه آمریکا می تواند دستورالعملهای 
جدی��دی در ارتب��اط ب��ا معافیتهای تحریم��ی و تعلیق 

تحریمهای بانکی ایران صادر کند. تسنیم 

عض��و س��ابق تی��م آمری��کا در 
دو  ای��ران،  مذاکرات هس��ته ای 
ماه آین��ده را حس��اس توصیف 
ک��رد و گف��ت ب��ا وج��ود همه 
موانع، رئیس جمهوری منتخب 
آمریکا می تواند با فرمان اجرایی، 
تحریم ه��ای ضد ایران��ی ترامپ 
را لغ��و کند. فرانک ویزنر درباره چش��م انداز برداش��تن 
تحریم های یکجانبه علیه ایران افزود دست کم از لحاظ 
نظ��ری، بای��دن می تواند تحریم ها را ب��ردارد و به برجام 
بازگردد تا گفت وگوها با جمهوری اسالمی را از سر گیرد. 
وی که در چهار دهه گذش��ته در سمت های دیپلماتیک 
حساس آمریکا حضور داشته است، ادامه داد: ما در حال 
گذار بسیار پیچیده ای به دولت بعدی هستیم و تکمیل 
آن به پایان نرسیده است. من نگران هستم که از اکنون 
تا بیستم ژانویه )روز تحویل کاخ سفید به جو بایدن( چه 
چی��زی رخ دهد. معاون وزیر خارجه پیش��ین آمریکا در 
امور امنیت بی��ن المللی ادامه داد: اگر گزارش نیویورک 
تایمز را معتب��ر بدانیم، که فکر می کنم اینگونه اس��ت، 
ترام��پ حتی حمله به مراکز هس��ته ای ایران را مد نظر 
داش��ته است. روشن اس��ت که چنین کاری، پیامدهای 
عمیقی خواهد داش��ت و یک فاجعه تم��ام عیار خواهد 
بود. ویزنر اضافه کرد: هر فرد مسئولی می داند که باید از 
این مساله و یک جنگ دیگر جلوگیری کند. از دیگر سو، 
افراد باهوشی در دولت ترامپ هستند که تالش می کنند 
با اقدام های تازه، دس��ت دول��ت بعدی را ببندند تا نتواند 
وارد تعامل با ایران بش��ود. وی تصریح کرد: اکنون با این 
فرض که تا بیستم ژانویه فضا به طور عاقالنه ای مدیریت 
شود، سیاست اعالم شده رئیس جمهوری منتخب بایدن، 
بازگشت به برجام اس��ت. آمریکا تعهدات خود را به اجرا 

می گذارد و ایران نیز در مقابل تعهداتش را اجرا کند.
ای��ن مقام پیش��ین وزارت خارج��ه آمریکا ب��ا تاکید بر 
اهمیت بازگش��ت این کش��ور به برجام اظه��ار کرد: این 
روندی آس��ان نخواهد بود، زیرا مخالفان برجام در میان 
دو حزب در کنگره فعال هس��تند. دوستان ما در جهان 
عرب نیز بسیار نگران هستند و خود را در برابر تهدیدی 

وجودی می بینند.
ویزن��ر تاکید کرد: اس��رائیل نیز عمیقا نگران اس��ت. ما 
همچنی��ن باید با اروپایی ه��ا از نزدیک هماهنگی کنیم. 
بنابرای��ن، این کار آس��ان نیس��ت و نیازمند برداش��تن 

گام هایی دقیق خواهد بود.
وی که در گذش��ته س��فیر آمریکا در کش��ورهای مصر، 

هن��د و فیلیپین هم بوده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اگر 
چیزی رخ ندهد، احتمال بازگش��ت م��ا به برجام وجود 
خواهد داش��ت تا برجام را تبدیل به کف، نه یک سقف، 
برای روابط آینده دو کش��ور کنیم. مع��اون امور امنیت 
بین المللی وزیر خارجه دولت س��ابق آمریکا یادآور ش��د: 
هم موضوع هس��ته ای، منطقه ای، تسلیحاتی و هم صلح 
نیازمند گفت وگو هستند. بر اساس گفته رئیس جمهوری 
منتخب، او می خواهد به برجام بازگردد و س��پس بر سر 

مسایل دیگر گفت وگو کند.
ویزنر در پاس��خ به این س��وال که آیا کنگ��ره و دیگران 
می توانن��د موانع��ی را ب��رای صدور فرمان ه��ای اجرایی 
بای��دن در لغو تحریم ه��ا ایجاد کنند، گف��ت: این نکته 
مهمی اس��ت. باید به یاد داشته باش��ید که خود برجام 
در اس��اس، یک "فرمان اجرایی" است. برجام البته یک 
متم��م دارد که اگر تغییری در محتوای آن داده ش��ود، 
کنگ��ره بای��د در جریان قرار گی��رد. در غیر این صورت، 
برجام، وضع تحریم ها یا بازگرداندن آنها، همه از راهکار 
فرمان اجرایی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: به باور 
من رئیس جمهوری می تواند ب��ا فرمان اجرایی تازه ای، 
فرمان های اجرایی پیش��ین را تغییر دهد. این گشایشی 
رو به جلو می تواند باش��د که البته در عمل پرسش های 
بس��یاری می توان پیرامون آن دید. این دیپلمات پیشین 
آمری��کا گفت: اما از لحاظ نظ��ری، همان طوری که وزیر 
امور خارجه ایران گفت، می توان با فرمان اجرایی کار را 
پیش برد و ب��ا کاربرد قدرت اجرایی، فرمان های اجرایی 

پیشین را لغو کرد.
ویزنر در پاس��خ به اینکه چگونه دولت ایران می تواند به 
تواف��ق دوباره ب��ا دولت آمریکا اعتماد کن��د، در حالیکه 
ممکن اس��ت بار دیگ��ر زیر همه چیز بزن��د، گفت: این 
پرسش��ی بسیار بسیار مهم اس��ت. با خارج شدن ایاالت 

متحده، به درستی این اعتماد شکسته شد.
وی افزود: اما واقعیت این اس��ت که تضمینی نیست که 
هیچ طرفی ملزم باشد که پیمانی را که در راستای منافع 
ملی خود نمی بیند، برای همیشه ادامه دهد. به باور من، 
مس��اله این اس��ت که ه��ر آنچه از آن پیمان به دس��ت 
می آید به کار انداخته و بهره برداری ش��ود تا چارچوبی 
برای روابط به وجود آید که دیگر منفعتی برای خروج از 

آن وجود نداشته باشد.
عضو تیم آمریکا در مذاکرات هس��ته ای ادامه داد: توافق 
بر س��ر مس��اله هس��ته ای و منطقه ای و برقراری روابط 
اقتص��ادی و تج��اری و وارد ک��ردن اروپایی ه��ا به آن، 

می تواند پیمان را پایدارتر کند. ایرنا 

پایگاه آمریکایی:

بایدن به دنبال بازگشت به برجام قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری ایران است

عضو سابق تیم آمریکا در مذاکرات هسته ای:

برداشتن تحریم ها با فرمان اجرایی، ممکن است 
اما آسان نیست

ارزیابی هانی زاده از سفر آتی ظریف به روسیه و آذربایجان؛

برای تحرک دیپلماتیک 
خیلی دیر شده است
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