
تالش دارند هر آنچه را که داریم از 
ما بستانند

دبیرکل جنبش جهاد اســامی فلســطین در سی 
و ســومین ســالرزو انتفاضه اول ضمــن تأکید بر 
جانفشــانی در برابر تجاوزهای دشمن، تأکید کرد 
که دشمن صهیونیستی با ترور دانشمند هستهای 

ایران، تاش دارد هر آنچه را که داریم، بستاند.
زیاد النخاله گفت: »دشــمن صهیونیســتی تمام 
معیارهای اخافی، دینی و انسانی را در هم شکسته 
اســت. وی ادامه داد، دشمن امروز با وقاحتی عیان 
به همپیمان برخی کشورهای منطقه تبدیل شده و 

با امت اسامی و مردم منطقه در تقابل است.
النخالــه در ادامــه با بیــان اینکه توســعه طرح 
صهیونیستی با اسام و تاریخ در تضاد است، تأکید 
کرد که صهیونیستها با صلح آلوده خود، میخواهند، 
مسئله اعام قدس به عنوان پایتخت خودشان را از 

نگاهها پنهان کنند.
وی در ادامــه اظهاراتش به ترور شــهید محســن 
فخریزاده دانشمند برجسته هستهای ایران پرداخت 
و گفت: دشــمن صهیونیســتی در تاش است هر 
آنچه را که داریم از ما بگیرد حتی علم را، آن هم با 

ترور محسن فخریزاده دانشمندایرانی. مهر 

اخبار

دشمنان دیپلماسی در روزهای پر 
اضطرابی به سر میبرند

ســفیر ایــران در پرتغال تاکید کــرد: زمان نجات 
دیپلماسی فرا رسیده است، زیرا دیگر فرصتی برای 
تکرار آن نیست. اولین گام در این مسیر، محکم و 

متحد بودن در برابر تروریسم و ماجراجویی است.
مرتضی پاک دامن جامی در یادداشــت تحلیلی در 
روزنامه "دیاریو دی نوتیســیاش" پرتغال با عنوان 
عرصه را بر ماجراجویان تنگ کنید، به دیپلماســی 
فرصتی دیگر بدهیم «نوشت : ترور اخیر دانشمند 
ارشــد هســته ای ایران مهر تایید روشنی است بر 
اقدامات ناجوانمردانه رژیم تروریســتی اسرائیل که 
تاکنون تعداد زیادی از نخبــگان علمی درایران و 

منطقه را ترور کرده است.
هدف رژیم صهیونسیتی از توسل به تروریسم دولتی، 
عاوه بر آسیب رســاندن به پیشرفت های علمی و 
فناوری کشور ما، بی ثبات سازی هرچه بیشتر منطقه 
در آســتانه تغییرات مهم ژئوپلیتیک است. این ترور 
ناشی از سیاست ثابت مثلث جنگ طلب واشنگتن، 
رژیم اســرائیل و متحدان اندک آنها در منطقه برای 
ایستادن در برابر خواســت جامعه جهانی است که 
بــرای حل اختافات در خصوص برنامه هســته ای 
صلح آمیز ایران به دیپلماسی متوسل شده اند. ترور 
ناگوار دانشــمند برجسته ایرانی به وضوح نشان می 
دهد که دشمنان دیپلماسی در روزهای پر اضطرابی 
به سر می برند. بنابراین، در تاشند تا با ایجاد بحران 
و هرج و مرج در منطقه، هرگونه امید و شانسی برای 

دیپلماسی را به خطر بیندازند.
از زمان وقوع این حادثه وحشــتناک، بســیاری از 
کشورها و شخصیت های مسئول در سراسر جهان 
از جمله تقریباً تمام کشــورهای همسایه ایران این 
عمل تروریســتی را محکوم کرده اند.اما در کمال 
تعجب برخــی از کشــورها که نگران تروریســم 
هســتند و از حقوق بشــر دم میزننــد، یا ترجیح 
دادند که ســکوت اختیار کنند یا در پشت دعوت 

به خویشتنداری پنهان شدند!
به این کشورها، که بسیاری از آنها در اروپا هستند، 
باید یک بار برای همیشه یادآوری شود که تروریسم 
یک معضل مشــترک با ماهیت شیطانی است که 
هیچ مرز جغرافیایی نمی شناســد، هیچ پای بندی 
اخاقی ندارد، هیچ مذهبی ندارد، به تروریسم خوب 
یا بد تقسیم نمی شود و منحصر به افراد یا کشورها 
نیست، اما در هر شکل آن تروریسم نامیده می شود. 
اتخاذ رویکردهای دوگانه در مبارزه با تروریســم نه 
تنها نتیجه عکس خواهد داشــت، بلکه تاش های 
جهانی برای مبارزه با ترور را نیز با شکســت روبرو 
خواهد کرد. در غیاب یک دولت مســئول در ایاالت 
متحده، اتحادیه اروپا باید عرصه را بر سیاست های 
ماجراجویانه مثلث شوم پمپئو، نتانیاهو و بن سلمان 
تنــگ کند. این یک پیام واضح از جانب ایران برای 
نجات دیپلماسی و حفظ صلح و امنیت چه در اروپا 

و چه در آسیای غربی است. 
زمان نجات دیپلماســی فرا رسیده است، زیرا دیگر 
فرصتــی برای تکرار آن نیســت. اولین گام در این 
مســیر، محکم و متحد بودن در برابر تروریســم و 

ماجراجویی است. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

در حالــی تروئیکای اروپایی از برخــی اقدامات جمهوری 
اسامی ایران در حوزه غنی ســازی ابراز نگرانی کرده که 
ناظران سیاســی بر این باورند؛ 3 کشــور اروپایی با صدور 
بیانیه ای سیاســی به دنبال فرار از پاسخگویی به تعهدات 

خود در چارچوب برجام هستند.
اخیراً نمایندگان مجلس شــورای اســامی در چارچوب 
گام های کاهش تعهدات هســته ای و نامــه رئیس جمهور 
ایران به کشــورهای اروپایی و در پاســخ به روند اقدامات 
خصمانه آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران و همراهی 
کشورهای اروپایی، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

را به تصویب نهایی رساندند. 
کشورهای فرانســه، آلمان و انگلیس در واکنش به مصوبه 
مجلس که به تأیید شــورای نگهبان و شورای عالی امنیت 
ملی رســیده است، در بیانیه ای مشــترک از تصمیم ایران 
برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات غنی سازی 

نطنز، ابراز نگرانی کردند.
تروئیــکای اروپایی که این روزها چشــم به تصمیم دولت 
جدیــد آمریکا درباره برجام دوخته، با ادعای اینکه تصمیم 
ایران برای نصب ســانتریفیوژهای جدیــد در نطنز، نقض 
توافق هسته ای است، گفتند: اگر ایران درباره حفظ فضای 

دیپلماسی جدی است، باید از توافق تبعیت کند.
پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران در پیامی توئیتری، خطاب به این سه کشور 
گفت:بــه تعهداتتــان در قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیت 

سازمان ملل پایبند باشید و نقض برجام را متوقف کنید.
در این بنده آمده اســت: الزم اســت ما برای حفظ برنامه 
جامع اقدام مشــترک که به تأیید قطعنامه ۲۲3۱ شورای 
امنیت )۲۰۱۵( رسیده و یکی از ستون های اصلی معماری 
منع اشــاعه در جهان به شمار می رود با یکدیگر همکاری 
کرده، دســتاوردهای آن را بیشــتر کنیم و به چالش های 
آینــده بپردازیم. این بیانیه چند روز بعد از اظهارات هایکو 
ماس، وزیر امور خارجه آلمان مطرح شده که گفته بود که 
به باور برلین توافق هســته ای برجام، دیگر کافی نیست و 
الزم است طرف ها بر سر توافقی گسترده تر نسبت به برجام 

توافق حاصل کنند. 
 هایکــو ماس گفته بود: نوعی توافق اضافه نیاز اســت که 

مطابق با منافع ما باشــد. انتظارات ما از ایران روشن است: 
نداشتن ساح هسته ای و نداشتن برنامه موشک بالستیک 
که کل منطقه را تهدیــد می کند. ایران باید نقش دیگری 

در منطقه بازی کند.
تروئیــکای اروپا تــا کنون علیرغــم مخالفت های لفظی با 
خــروج آمریکا از برجــام به وعده های خــود برای جبران 
آثار این خروج عمل  نکردند. جمهوری اســامی ایران در 
واکنش به بی عملی کشورهای اروپایی در ۵ گام طبق مفاد 
برجام تعهدات خود را ذیل این توافق کاهش داد. ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس 
خبری دوشــنبه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان 
گفت: مــوارد عدم پایبنــدی اتحادیه اروپــا در ابعاد رفع 

تحریمی کاما روشن است و به اروپا گفته شده است.
وی ادامه داد: اینکه برخی فکر کنند مســیری که آمریکا و 
رژیم ترامپ با سیاست سبعانه فشار حداکثری بر ضد ملت 
ایران و اهدافی که رژیم ترامپ نتوانستند به دست بیاورند، 
از طریق دیگری اســم آن را گفت وگــو یا مذاکرات جدید 
بگذارند و می توانند به آن برســند، کسی در تهران خریدار 

این نکات نیست.
وی تصریح کرد: دوســتان ما در اروپــا بدانند اول برادری 

خود را ثابت کنند بعد ادعای ارث و میراث کنند. لیســت 
بلند باالیی از عدم تعهداتشان وجود دارد.

چهره واقعی اروپا در قبال ملت ایران 
دکتر سید رضا صدرالحســینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی درباره بیانیه اخیر تروئیکای اروپایی به سیاست روز 
گفت: همان گونه که از قبل پیش بینی می شــد تروئیکای 
اروپایی واکنشی کاما یکسویه و هم جهت با آمریکا را در 
بیانیه خود ابراز نموده و بدون توجه به عدم انجام تعهدات 
برجامی خود با جســارت تمام وارد مسائل داخلی ایران و 
مصوبه مجلس شورای اســامی که نمایندگان آن عصاره 

ملت می باشند، شد. 
وی افــزود: متأســفانه در این بیانیه 3 کشــوری که جزو 
بدهکارترین کشــورها بــه ملت ایران هســتند و اقدامات 
خصمانه آنان در تاریخ ۱۵۰ســاله ایران کاما مشــخص 
و از دیــدگان دانش آموزان این کشــور نیــز پنهان نبوده 
و آثــار خباثت آنان بــر جان و تن فرزنــدان این ملت در 
طول 8 ســال دفاع مقدس در واگذاری ساح های متعدد 
اعم از هواپیماهای جنگی، تانک های پیشــرفته و گازهای 
شیمیایی هنوز باقی مانده و فراموش نشدنی است؛ مجدداً 

در یک اظهار نظر همســو با رژیم صهیونیستی و آمریکای 
عهد شکن خارج شــده از برجام، خنجری دیگر در پهلوی 
ملت ایران فرو نموده و با دخالتی آشــکار مصوبه اکثریت 
نمایندگان ملت ایران را مضر به حال ملت دانســته و برای 

دولتمردان کشور خط و نشان کشیده است. 
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: در یک دخالت آشــکار 
نمایندگان 3کشــور انگلیس، فرانســه و آلمــان در ادامه 
تضییع حقوق هسته ای ملت ایران اعام نمودند که افزایش 
ســانتریفیوژ به همراه افزایش غنی ســازی و بازگشت به 
تعهدات قبل برجام می تواند کلیت برجام را مخدوش نماید 

و برای ملت ایران مضر و غیر سازنده خواهد بود. 
وی در ادامه بیان داشــت: این 3 کشــور با صدور بیانیه ای 
سیاســی به دنبال فرار از پاســخگویی به تعهدات خود در 

چارچوب برجام بوده اند.
به گفته صدرالحســینی؛ ملت ایران حق دارد این ســوال 
اساســی را از حاکمان این 3 کشور بپرسد که شما چرا در 
طول ۲ سال بعد از خروج آمریکا از برجام به کمترین تعهد 
خویش در چارچوب این توافق نامــه عمل ننمودید؟ چرا 
پس از گذشــت یک سال و نیم از تعهدات خویش در قالب 
طرح اینســتکس که قرار بــود در آن اروپا ضمانت فروش 
نفت ایران و انتقال کاالهای مورد نیاز ایران را انجام دهد به 
درصدی از این تعهد و طرح اروپایی که خود این کشــورها 

طراح و مبدع آن بودند عمل نکردید؟
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهار داشت: پاسخ 
این ســواالت کامًا روشن اســت چرا که تاریخ سیاه این 
کشورها در برخورد با کشورهای مستقل و ملت های دارای 
تمدن گویای عــدم تعهدات آنان به قول هــا و وعده های 

دولتمردان خود می باشد. 
وی در ادامــه تصریح کرد: اما باید گفت ملت ایران یک بار 
دیگــر با صبر، بصیرت و هوشــیاری خویش نقاب از چهره 
این دروغ گویان بزرگ تاریخ برداشت و ثابت کرد می تواند 
با تقویت ساخت های داخلی که شامل خودکفایی در اکثر 
مــواد غذایی، خود کفایی نســبی در مصنوعات صنعتی و 
مواد اولیه و خودکفایی کامل در حوزه دفاعی مقاومت فعال 
خویش را ادامه دهد و کشــور را از حصــار و غل و زنجیر 
وابستگی برهاند و به قله خودکفایی و توسعه متوازن روابط 

بین الملل برساند.
صدرالحسینی خاطرنشان کرد: اما باید گفت باالتر از همه 
این موارد یاد شــده اقدام اخیر تروئیکای اروپایی درســی 
برای سیاســتمداران و دولتمردان ایران است که نمی توان 
به غرب اعتماد کرد و تنهــا تکیه گاه آنها باید ملت صبور 
و مقاوم و قهرمان خودشــان که با آرای آنان به این مسند 

رسیده اند باشد.

واکاوی بیانیه تروئیکای اروپایی در خصوص برجام 

بیانیه اروپا در ایران مشتری ندارد

با غرب در خصوص منطقه مذاکره نمی کنیم
وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی به زبان عربی خطاب به همسایگان 
در خلیــج فارس و همچنین غربیها با بیان اینکه به نظر میرســد برخی 
کشورهای همسایه از غرب درخواست کردهاند که بخشی از روند مذاکره 
با ایران باشند، اعام کرد: ما با غرب در خصوص منطقه مذاکره نمیکنیم. 

محمدجواد ظریف در توئیتی به زبان عربی خطاب به کشورهای همسایه 
در خلیج فارس و همچنین غربیها، نوشــت: به نظر میرسد برخی کشورهای 

همسایه از غرب درخواست کردهاند که بخشی از روند مذاکره با ایران باشند. وی 
افزود: ما با غرب در خصوص منطقه مذاکره نمیکنیم. مشــکل اصلی، مداخلههای 
آنان است. در عین حال ما همیشه آماده مذاکره با همسایگان هستیم و طرحهایی 
همچون امنیت منطقه ای ۱۹8۶، مجمع گفتوگوی منطقهای ۲۰۱۶ و ابتکار صلح 

هرمز ۲۰۱۹ بیانگر این موضوع است. فارس 

تکرار ادعاهای آمریکا علیه ایران 
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر ضمن تکرار ادعاهای اثباتنشــده ایران را 

به نقض آزادیهای مذهبی متهم کرده است.
مایک پامپئو در توییتر نوشت: امروز آمریکا کشورهای برمه، چین، اریتره، 
ایران، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان و 

ترکمنستان را به دلیل نقض نظاممند، مستمر و فاحش آزادیهای مذهبی 
در فهرست کشــورهای موجد نگرانی ذیل "قانون آزادیهای مذهبی مصوب 

۱۹۹8" قرار داد. وزارت خارجه آمریکا بر پایه ادعاهای اثباتنشــده نام ایران را از 
سال ۱۹۹۹ در فهرست کشورهای موجد نگرانیهای خاص« ذیل قانون فوقالذکر 
قرار داده است.  جمهوری اسامی ایران پیشتر گزارشهای موسوم به »آزادیهای 
مذهبی« که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده را غیرواقعبینانه دانسته و از تهیه 

آنها با هدف بهرهبرداریهای سیاسی انتقاد کرده است. صداوسیما 

بازگشت به برجام زمینه مذاکره را برای مسائل دیگر فراهم می کند
نامزد تصدی ســمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت احتمالی 
بایدن مدعی شــد، بازگشــت آمریکا به برجــام در دولت آینده و لغو 
تحریمهــا، زمینــه را برای مذاکرات بعــدی با ایران درباره مســائل 

گستردهتر فراهم میکند.
جیک ســالیوان در سخنانی در اجاس شورای مدیریت »وال استریت 

ژورنال« در روز دوشــنبه گفت: در عوض، آمریکا به مفاد توافق هستهای 
ســال ۲۰۱۵ احترام خواهد گذاشــت. ما فکر میکنیم این، عملی و دستیافتنی 
اســت. وی افزود: در وضعیت خطرناکی قرار داریم. آنها اورانیوم بیشــتری غنی 
کردهاند. ما )از توافق( خارج شــدیم و تنها هســتیم.  وی ادعا کرد: بازگشت به 
توافــق که به معنای لغو تحریمهای میلیارد دالری برای تهران اســت، زمینه را 

برای مذاکرات بعدی درباره مسائل گستردهتر فراهم خواهد کرد. تسنیم 
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مسئوالن پیشین و کنونی سازمانهای جاسوسی آمریکا، 
انگیس و رژیم صهیونیستی شک دارند که دولت جدید 
احتمالــی آمریکا در ســال ۲۰۲۱ به توافق هســتهای 

جدیدی با ایران برسد.
در حالــی کــه برخی شــنیدهها از تمایل جــو بایدن 
رئیســجمهور بعدی احتمالی آمریــکا برای تغییر توافق 
هســتهای ایران و مشــمول کردن موضوعات دیگر در 
برجام حکایــت دارد، اما مســئوالن امنیتی آمریکایی، 
انگیسی و صهیونیستی در حصول این موضوع برای سال 

بعد شک دارند.
به نوشته روزنامه جروزالمپست، مسئوالن ارشد و کنونی 
سازمانهای جاسوسی سیا، موساد و امآی۶ طی سخنرانی 
در کنفرانس مجازی اندیشکده مطالعات داخلی اسرائیل 
)از شک خود درباره احتمال بهدست آمدن توافق فراگیر 
بزرگ بین ایران و دولت احتمالی بایدن در سال ۲۰۲۱ 
گفتند. در این کنفرانس، »جان ســاورز« رئیس پیشین 
امآی۶ و »جان بولتون« مشاور سابق امنیت ملی آمریکا 
گفتند اگر هم قرار باشــد که توافق جدیدی بین ایران و 
دیگر کشورهای امضاکننده برجام حاصل شود، بیشتر از 

یک سال طول خواهد کشید.
ســاورز کــه در ســالهای ۲۰۰3 تا ۲۰۰۷ جــزو تیم 
مذاکرهکننــده انگلیس با ایران بــود، اذعان کرد: فقط 
با فشــار حداکثــری، راهی برای توافقهــا )جدید( پیدا 

نمیکنیم. ایرانیها، مردمانی مغرور هستند.
وی با کنایه به اقدامــات جنایتکارانه رژیمهای آمریکا و 
صهیونیستی در ترور دانشمندان هستهای و فرماندهان 
نظامی ایران، تصریح کرد: استفاده از زور، ویران کردن، 
کشــتن افراد ساده است. کار دشــوار این است که پل 
)ارتباط( بســازیم، اعتماد ایجــاد کنیم و فضایی که در 
آن مردم با مسالمت کنار یکدیگر زندگی کنند، درست 
کنیــم. بولتون که هنوز آتش خوی ضــد ایرانی او تند 
اســت، از دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ 
به دلیل ســهل گرفتــن به ایران انتقــاد کرده و مدعی 
شــد تحریمها را باید سریعتر و بهصورت همزمان اعمال 

میکرد تا ایرانیها را شوکه کند.
او ضمن اشاره به تمایل بایدن برای مذاکره با ایران برای 
بازگشت به توافق هســتهای، اما گفت که رئیسجمهور 
احتمالــی آمریــکا در آینده وضعیت منطقه را بســیار 
پیچیدهتر از حالت کنونی و چیزی که انتظارش را دارد، 

خواهد دید.
بر این اســاس، »نورمن رول« عضو ارشــد پیشین سیا 
- که در حوزه ایران فعالیت داشــت - نیز اظهار داشت 
که موضعهــای ایران و دولت احتمالی بایدن در هرگونه 
مذاکرات آتی، بســیار از یکدیگر فاصله داشــته و تاش 

برای هرگونه توافق فراگیر، بسیار طوالنی خواهد شد.
رول البته افزود با اینکــه احتمال حصول توافق فراگیر 
در زمــان کــم بســیار پایین اســت اما ممکن اســت 
اعتمادســازیهای کوتاهمدتــی به شــکل توافق موقت 

صورت بگیرد.
به نوشته جروزالمپست، وی تحلیل کرد ایران فقط زمانی 
بــه تبعیت کامل از برجام برمیگردد، که مطمئن شــود 
آمریکا راهی برای بازگشت ســاده و سریع به مکانیسم 

احیای تحریمهای سازمان ملل نداشته باشد.
این مقام سابق ســیا همچنین گفت اتحاد جهانی برای 
مقابله با برنامه موشــکی و فعالیتهای ثباتزدای ایران در 

منطقه نمیبیند.
 زوَهر پالتی مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
نیز با تعبیری مشــابه، گفت: ایرانیها درباره هیچچیزی 
مصالحه نخواهند کــرد... من با انتظارات زیادی )درباره 
توافق جدید( وارد ســال ۲۰۲۱ نمیشوم. بر این اساس، 
»عاموس یادلین« رئیس پیشــین رکن اطاعاتی ارتش 
 ،INSS رژیم صهیونیســتی و مدیر کنونی اندیشــکده
دراین جلســه گفت: چیزی که واقعا مهم اســت، بستن 
حفرههای برجاِم قدیمی اســت. رها کردن اهرم فشاری 
که دولت ]دونالــد[ ترامپ با کارزار تحریمهای فشــار 
حداکثــری ایجاد کرده، آنهم بــدون گرفتن امتیازی از 
ایران در حوزه موشکهای بالستیک و فعالیتهای ثباتزدای 

منطقهای آن، یک اشتباه بزرگ است. فارس 

کارشــناس مســائل بینالملل گفت: متأســفانه برخی 
سیگنالهای اشــتباه از داخل به سمت اروپاییها مخابره 
شده که آنها فکر میکنند ایران نگران تحریمهای بیشتر 
از ســمت اروپا و آمریکاســت، در حالی که واقعیت این 
اســت که دیگر تحریمی نمانده که آنهــا علیه ایران به 

کار نبرده باشند.
میر قاسم مومنی در خصوص واکنش تروئیکای اروپایی 
به قانــون مصوب در مجلس تحت عنوان قدام راهبردی 
بــرای لغو تحریمها، اظهار داشــت: در ایــن بازه زمانی 
اقدامی که مجلس شــورای اســامی در این باره انجام 
داده است، به نظر گام مثبت و عملیاتی به حساب میآید 

که میتواند برای آینده کشور مفید باشد.
وی گفت: از ابتدای امضای برجام تا به امروز ما نتوانســتیم 
از حوزههای مختلف اقتصادی، امنیتی و تکنولوژیک، منافع 
کشور را تامین کنیم و بالعکس تعهدات بسیاری را هم در 
قالــب برجام قبول کردیم و آنها را اجرایی کردیم؛ اما طرف 
مقابل هیــچ یک از تعهدات خودش را تا کنون انجام نداده 
است. این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: ما بر اساس 
برجام حق داریم کــه اگر طرف مقابل به تعهدات خودش 
پایبند نبود، به صورت کلی یــا جزئی تعهدات خودمان را 
انجام ندهیم. مومنی با بیان اینکه معیار عملکرد ما، اروپا و 
آمریکا نیست بلکه منافع و امنیت ملی است، گفت: مصالح 
ملی ما از سوی دولت و ملت تعیین و مشخص میشود و ما 

در این تامین منافع ملی خود با کسی تعارف نداریم.
وی بیان کرد: امروز کشــور متعاقب خــروج آمریکا از 
برجام و انجام ندادن تعهدات طرفهای اروپایی، میخواهد 
آن اقدامی را که الزم و به مصلحت کشــور اســت انجام 
دهد و از جمله آنها افزایش درصد غنی ســازی، افزایش 
تعداد سانتریفیوژها و خروج از پروتکل الحاقی است که 
به صورت داوطلبانه به آن پیوســته و این موارد همگی 

جزو حقوق ایران به حساب میآید.
این کارشــناس مســائل بینالملل افزود: اگر ما یک تیم 
مذاکره کننده قوی داشته باشــیم میتوانیم از طرفهای 
مقابــل اروپایی و آمریکایی امتیــازات خوبی را دریافت 

کنیم. البته تیم مذاکره کننده ما باید به نحوی عمل کند 
که موضوعات مذاکره خارج از بحث هســتهای و برجام 
نرود که این دقیقا همان مســئلهای اســت که اروپاییها 
به دنبال آن هســتند. مومنی با بیان اینکه چند صدایی 
در داخل کشــور میتواند طرفهای خارجی را امیدوار به 
پیشبرد سیاستهایش در قبال ایران کند، گفت: متاسفانه 
برخی ســیگنالهای اشــتباه از داخل به سمت اروپاییها 
مخابره شده که آنها فکر میکنند ایران نگران تحریمهای 
بیشتر از سمت اروپا و آمریکا است، در حالی که واقعیت 
این است که دیگر تحریمی نمانده که آنها علیه ایران به 
کار نبرده باشند.  وی افزود: دولت جدید آمریکا اگر واقعا 
خواهان بازگشــت به برجام است، باید کلیه خسارتهای 
وارد شــده به دولت و ملت ایران را جبران کند و پس از 

آن وارد مذاکره در قالب برجام با طرف ایرانی شود.
این کارشــناس مســائل بینالملل در خصوص احتمال 
خروج جمهوری اســامی ایــران از پروتکل الحاقی که 
به صورت داوطلبانه به آن پیوســته است، اظهار داشت: 
اروپــا و آمریکا به خوبی میدانند کــه در صورت خروج 
ایران از پروتکل الحاقی، ایــن میتواند باب خروج دیگر 
اعضا را از این پروتکل بــاز کند و این در تضاد با منافع 
و اهداف آنها اســت. مومنی بیان کرد: طرفهای اروپایی 
با در اختیار داشــتن ســازمان ها، نهادهای بینالمللی و 
عضویت در معاهدات بینالمللی از جمله پروتکل الحاقی، 
جامعــه جهانی را به نوعی کنترل میکنند. در واقع اینها 

اهرم فشار اروپا در مقابل کشورهای دیگر است.
وی گفت: این حق قانونی و مشــروع جمهوری اسامی 
ایران است که بر اساس منافع و مصالح ملی با تشخیصی 
که مســئولین نظام در این خصوص دارنــد از پروتکل 
الحاقی خارج بشــویم. این کارشــناس مسائل بینالملل 
تصریح کرد: عضویت در پروتکل الحاقی منافع خاصی را 
برای ما به همراه نداشــته است که با خروج از آن نگران 
از دست دادنش باشــیم و همانطور که داوطلبانه آن را 
پذیرفتیم در صورت خواســت مســئولین، از آن خارج 

خواهیم شد. میزان 

جروزالم پست:

شک و تردید مقامات سیا، موساد و ام ای 6 
درباره توافق ایران با بایدن در ۲۰۲۱

کارشناس مسائل بین الملل:

مخابره سیگنالهای اشتباه از داخل به 
سمت اروپا
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