
برجام باید به توافقی امنیتی
 توسعه یابد

سفیر رژیم صهیونیستی ضمن تأکید بر لزوم تداوم 
فشــار حداکثری علیه جمهوری  اســامی ایران، 

خواستار توسعه برجام به یک توافق امنیتی شد.
جرمی ایســاخاروف پیشنهاد اخیرهایکو ماس وزیر 
خارجه آلمان برای ارزیابی مجدد برجام در دوران 
ریاســت جمهوری بایدن را گامی در مسیر درست 
توصیف کــرد. ماس چندی پیــش در مصاحبه با 
نشریه »اشــپیگل« در خصوص بازگشت بایدن به 
برجام تأکید کرده بود که بازگشت به شکل کنونی 
برجــام کافی نیســت و به نوعی توافق هســته ای 
مضاعف که با منافع آلمان همخوانی داشــته باشد، 

نیاز است.  ایسنا

توصیه خطیب زاده به ترامپ
ســخنگوی وزارت خارجه به ترامپ توصیه کرد که 
از تنش آفرینی و ماجراجویی های خطرناک در این 
روزهای پایانی حیات خود در کاخ ســفید اجتناب 
کند و گفت: ایران دولت آمریکا را مســئول عواقب 
و تبعــات هر اقــدام نابخردانه در شــرایط کنونی 
می داند. ســعید خطیب زاده ضمــن رد  اتهامات 
ترامپ و ســنتکام، عنوان کرد: همانگونه که بارها 
اعام شــده حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی 
مردود است و در این موضوع خاص انگشت اتهام به 
سوی خود آمریکا و شرکا و متحدان آن در منطقه 
اســت که به دنبال افزایش تنــش و فتنه انگیزی 
هــای جدید هســتند. خطیــب زاده تصریح کرد: 
همانگونه که پیش از این نیز گفته ایم پاسخ ایران 
به تروریســم آمریکا، آشکار، شــجاعانه و در سطح 
متناسب خودش بوده و لذا رژیم آمریکا بهتر است 
برای توجیه فتنه انگیزی های خود از ســناریوهای 

باورپذیرتری کمک بگیرد.  ایرنا 

 
در پرونده هسته ای تغییری در 

رویکرد رئیس جمهور ایجاد نمی شود
کارشــناس مســائل بین الملل گفت: اگر پرونده 
هســته ای به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
محول شــود، تنها نوع مدیریت پرونده و نیرو هایی 
که ســر میز مذاکره احتمالی قرار می گیرند، تغییر 
خواهد کــرد. ابوالفضل ظهره وند دربــاره احتمال 
برگشت پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی کشــور، گفت: این موضوع به شــخص 
رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی امنیت ملی 
برمی گردد که آیا می خواهند شــیوه بازی و عناصر 
خود در ایــن موضوع را عوض کنند یا خیر، اما در 
هر حال این یک جا به جایی اســت و اســتراتژی 
آن تغییری نمی کند. کارشــناس مسائل بین الملل  
ادامه داد: اگر پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای 
عالــی امنیت ملی محول شــود، تنها نوع مدیریت 
پرونده و نیرو هایی که سر میز مذاکره احتمالی قرار 
می گیرند، تغییر خواهــد کرد، چراکه در مذاکرات 
قبلی بضاعت تیمی که سر میز مذاکره بودند، کاما 
روشن شده است و طرف مقابل آن ها را می شناسد.

او افزود: اکنون شاهدیم که طرف آمریکایی هم تیم 
خود را تغییر داده است، بنابراین چنین موضوعاتی 
تنها به دیدگاه شخص رئیس جمهور و اهدافی که 
از این جابه جایی دنبال می کند برمی گردد، وگرنه 
در اســتراتژی تغییری ایجاد نمی کند. در حقیقت 
تغییــری در رویکرد رئیس جمهور ایجاد نشــده و 
نمی شــود، عاوه بر ایــن دبیرخانه هــم با همان 
انتظاراتی که تیم قبلی پرونده هســته ای را دنبال 
می کرد، دنبال خواهد کرد، اما تغییر نوع گفتمان و 
عواملی که در ترکیب هیئت هستند، دست مذاکره 
کننده را کمی باز می کنند و موجب می شوند که ما 
با چهره و دیالوگ جدیدی سر میز مذاکره بنشینیم 

که کاما منطقی است.
ظهــره ونــد ادامــه داد: طرف های غربــی ظریف 
و نیرو هــای کنــار او را به خوبی می شناســند و 
روانشناســی سیاســی آن ها را هم کاما در دست 
دارنــد، لذا حرف جدیــدی نخواهند داشــت، اما 
هنگامی که تیم تغییر می کند، این تغییر می تواند 
کمی قــدرت مانور تیم مذاکــره کننده را افزایش 
دهد و این دســت مدیر اصلی پرونده که شــخص 

رئیس جمهور است را بازتر خواهد کرد.
او افزود: تغییر دادن تیم مذاکره کار منطقی است و 
هر دولتی هم بود با توجه به دستاوردی که برجام 
داشــته است و شرایطی که به وجود آورده بود این 
تیم را تغییر می داد؛ لذا بر اســاس یه اقدام منطقی 
این تغییر درســت است و در صورت عملی نشدن 

تاسف آور است.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

از نگاه دیگران

گزارش

کارشناس مسائل سیاســت خارجی با تاکید بر ایجاد یک 
همگرایی علیه سیاست سازش با رِژیم غاصب صهیونیستی، 
معتقد است؛ ایران و کشورهای مستقل باید کمیته ای برای 
مقابله با عادی ســازی روابط با این غده ســرطانی منطقه 

بوجود بیاورند.
بیــش از چهار ماه از حرکت برخــی از رژیم های عربی در 
مسیر برقراری روابط با رژیم صهیونیستی سپری می شود، 
اما به  رغم برخی فشارها توسط به اصطاح متحدان عرب، 
دولت پاکستان، تونس، الجزایر و برخی دیگر از کشورها تن 

به سازس با رژیم جعلی صهیونیستی ندادند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان و دستگاه دیپلماسی این 
کشــور طی ماه های اخیر بارها بر مواضع ضدصهیونیستی 
خود تاکید کرده و ضمن یادآوری اندیشه های »محمدعلی 
جناح« بنیانگذار فقید پاکســتان مبنی بر نامشــروع بودن 
رژیم صهیونیســتی و دفاع تمام قد از فلسطین، اطمینان 
دادنــد که هیچ جایی برای به رســمیت شــناختن رژیم 

صهیونیستی وجود ندارد.
در عین حال گزارش  رســانه های پاکستانی طی هفته های 
اخیر حکایت از ناخرسندی متحدان عرب از مواضع صریح 
دولت عمران  خان دارد و چنین گمانه زنی هایی این روزها 
در محافل رســانه ای و سیاسی پاکســتان وجود دارد که 
اســام آباد به شدت تحت فشار عربســتان و امارات برای 

برقراری روابط با اسرائیل است.
حتی نخســت وزیر پاکســتان ماه گذشــته میادی طی 
مصاحبه ای حاضر به رد فشــارها از ســوی برخی کشورها 
که معموال به بهانه کمک با دالرهای نفتی به کمک ذخایر 

ارزی دولت اسام آباد می شتابد، نشد.
چند روز پیش نیــز وزارت امور خارجه تونس در بیانیه ای 

اعام کرد که ادعاهای مطرح شــده درباره قصد این کشور 
برای ســازش با رژیم صهیونیستی کذب و بی پایه و اساس 

است.
وزارت خارجــه تونس افزوده اســت: قیس ســعید رئیس 
جمهوری بارها در مناســبت های مختلــف بر حمایت از 
حقوق ملت فلسطین و حق آن ها در تعیین سرنوشت خود 
و برپایی کشــور مســتقل به پایتختی قدس شریف تأکید 

کرده است.
از دیگــر الجزایر ضمن آنکه خود با عادی ســازی روابط با 
اســراییل مخالفت کرد بلکه عبدالعزیز جراد نخســت وزیر 
این کشــور با ابراز نارضایتی کشورش از عادی سازی روابط 
مغرب با رژیم صهیونیســتی گفت: مسائل جدی در اطراف 

ما وجود دارد که می خواهد ثبات منطقه را متزلزل کند.

 نقش مؤثر ایران برای مقابله با سازش
دکتر سید رضا صدرالحســینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاســت روز با تاکید بر ایجاد یک 

همگرایی علیه سیاست سازش با رِژیم غاصب صهیونیستی، 
گفت: بــا نگاهی به رونــد اقدامات رژیم صهیونیســتی و 
مشــکات عمیق پدید آمده در ســاختارهای سیاســی و 
اجتماعی ایــن رژیم و اضمحال از درون که به دلیل ذات 
متجاوز و جنایتکار این رژیم تروریستی بوجود آمده است؛ 
در طول دو سال گذشته همه تاش خود را با کمک دولت 
ترامپ، صهیونیسم بین الملل و عوامل داخلی آمریکا مانند 
کوشنر و تیم صهیونیسم آن بر این مسئله معطوف شد که 
بتوانند با آشکارســازی روابط خود با برخی از کشــورهای 
کوچــک و بی تأثیــر در تحوالت منطقــه ای و بین المللی 
وجهه و موقعیــت خاصی را برای رژیــم و دولت نتانیاهو 

ایجاد نمایند.
وی افــزود: پس از عادی ســازی روابط امــارات، بحرین، 
دولت ســودان و حاکمــان مغرب، به دنبــال ایجاد روابط 
با کشــورهای مؤثر در جهان اســام و عرب مانند تونس، 
الجزایر و پاکستان برآمدند و همزمان تطمیع کشور بزرگ 
و مؤثر اندونزی را در دســتور کار قرار دادند که با بن بست 

مسئوالن و ملت مستقل این کشورها روبرو شدند. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حال این سوال اساسی در 
جهان اســام بوجود آمده است که با توجه به بی خاصیت 
شــدن شــورای همکاری خلیج فارس و کنفرانس سران 
اســامی و اتحادیه عرب آیا  توان از درون کشورهای عضو 
و مؤثر کنفرانس اسامی کشورهایی را که به جنایت رژیم 
صهیونیســتی و اشغال سرزمین فلســطین اعتقاد راسخ و 
قاطع داشته و آمادگی تاش های جدید برای احیای آرمان 
فلسطین و مقابله با اقدامات سرکوبگرانه و تروریستی رژیم 
صهیونیســتی دارند گــروه فعالی را تشــکیل داد؟ اظهار 
داشت: پاســخ این سوال مهم و سرنوشت ساز که می تواند 
حرکت نوینی را در مقابله با این ســگ هار منطقه ای آغاز 
کند، مثبت اســت و براین اســاس پیشنهاد می گردد چند 
کشــور پیشــرو با پرچم داری جمهوری اسامی ایران در 
مقابله با این اقدام باید پیش قدم شده و تشکیل این گروه 
را به سرعت اعام نمایند تا به این وسیله سد نفوذی عادی 
ســازی روابط کشورهای بی اراده در مقابل اقدامات تحقیر 
کننده و نا امن ســاز آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 

غرب آسیا ایجاد شود. 
صدرالحســینی با بیان اینکــه در این مســیر می توان از 
توانمندی های موجود بین المجالس اسامی که نمایندگان 
همه کشورهای اسامی در آن حضور دارند حداکثر استفاده 
را نمود و نمایندگان مســتقل و آزاده و ضد صهیونیسم و 
مخالف عادی سازی روابط، با حضور در بین ملت های خود 
هوشــیاری و بصیرت مردم آن کشــورها را افزایش دهند 
بیان داشــت: بایــد یک جریان بزرگ مردمــی را در همه 
کشــورهای عربی و اسامی علیه عادی سازی روابط با این 

غده سرطانی آشکار نمایند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد: از 
ایــن رو وزارت خارجه ایران می تواند با کمک کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسامی، 
حمایــت قوه مجریه، قوه مقننه و قــوه قضاییه حرکتی نو 
پدیــدی را در مقابله با حکومــت در حال اضمحال رژیم 

صهیونیستی به نمایش بگذارد.

گسترش روابط تهران-باکو 
علی رغم سنگ اندازی ها

معاون نخســت وزیــر جمهــوری آذربایجان به 
تهران ســفر و با برخی از مقامات کشــورمان به 
منظور توسعه روابط تهران-باکو دیدار و گفت وگو 
کرد. شــاهین مصطفی اف معاون نخســت وزیر جمهوری 
آذربایجان سه شنبه ۲ دی وارد تهران شد. او در این سفر با 
رضا اردکانیان وزیر نیرو و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 

جمهور دیدار کرد.
پیش از این سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران، 
گفت که معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان به تهران 
ســفر می کند. وی درباره سفر معاون نخست وزیر جمهوری 
آذربایجان گفت که ما مباحث جدی مرزی داریم و توافقاتی 
درباره همکاری های دوجانبه درباره زیرســاخت ها و مسائل 
آبی و سد داشتیم که این ســفر از این لحاظ حائز اهمیت 
است. واعظی با ابراز خرسندی از پایان یافتن منازعه نظامی 
میان آذربایجان و ارمنســتان گفت که جمهوری اســامی 
ایران بــرای کمک به حل دائم و قطعی مناقشــه میان دو 
کشور همسایه جمهوری آذربایجان و ارمنستان آماده است. 
ایران همواره معتقد بوده که اختافات میان کشور ها به ویژه 
همســایگان باید از طریق مذاکره حل و فصل شده و جنگ 
به هیچ وجه نمی تواند جایگزین راه حل های سیاسی باشد.
پرهیز از هر حرکتی که موجب سوء تفاهم روابط می شود

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور برگزاری نشست های چند 
جانبه مثل اجاس ســه جانبه ایران، روســیه و آذربایجان 
یا اجــاس ۵ جانبه ایــران، آذربایجان، روســیه، ترکیه و 
ارمنستان را باعث نزدیکی کشور های همسایه به یکدیگر و 
توسعه همکاری های سازنده و سودمند اقتصادی منطقه ای 
عنوان کرد. ایــران همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان 
تاکید کرده اســت، مرز خود را با این کشــور، مرز صلح و 
دوســتی می داند و همواره به تمامیت ارضی همه کشور ها 
احترام گذاشــته و از سایر کشور ها نیز خواسته است که به 

تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
واعظی در ادامه گفت که ایران معتقد اســت و مکرراً تاکید 
کرده اســت که دولت ها و همســایگان نباید اجازه مداخله 
قدرت های بیگانه را در روابط و مناسبات با یکدیگر بدهند و 

تاکنون هم شاهد بوده ایم که دخالت بیگانگان فقط موجب 
تشدید اختاف و مناقشــه میان همسایگان بوده و صلح و 
ثبــات را در منطقه با مخاطره مواجه کرده اســت. باید از 
هرگونه اقدام یــا حرکتی که موجب ســوء تفاهم و ایجاد 

زمینه های تیرگی روابط با دیگران می شود، پرهیز کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اســامی 
ایران به توســعه روابط با آذربایجان و ایجاد شرایط جدید 
در مناســبات عاقه مند است، گفت که دو کشور باید تمام 
توان خود را برای تســریع در اجرای پروژه های مشــترک 
مثل احداث خط آهن، سد و نیروگاه به کار بگیرند تا بستر 
گســترش تعامات و روابط بیش از پیش فراهم شود. اراده 
سیاسی مقامات عالی دو کشور بر گسترش روابط قرار دارد 
و در ماقــات امــروز، ۱۶ ژانویه )۲۷ دی( بــرای برگزاری 
نشست کمیســیون مشترک همکاری اقتصادی تعیین شد 
که امیدوارم این مســئله زمینه تسریع در اجرای پروژه های 
مشترک و گسترش روابط و همکاری های اقتصادی را بیش 

از گذشته فراهم کند.
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطاع رســانی دفتر رئیس 
جمهــوری در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت که 
شــاهین مصطفی اف، به عنوان فرســتاده ی ویژه ی الهام 
علی اف رئیــس جمهــوری آذربایجان بــا واعظی، رئیس 
دفتــر رئیس جمهور دیدار و ســپاس ویژه رئیس جمهوری 
آذربایجــان از مواضع دولت ایران را اباغ کرد. پیش از این 
وزیر خارجه آذربایجان نیز پــس از جنگ  قره باغ به تهران 
ســفر کرده بود. شــاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر 
جمهوری آذربایجان در این دیــدار گفت که به نمایندگی 
از مــردم آذربایجــان از مواضع اصولی جمهوری اســامی 
ایران به ویژه مقام معظــم رهبری و رئیس جمهور محترم 
و دولتمردان ایران در مناقشه قره باغ و حمایت از تمامیت 
ارضی آذربایجان تقدیر و سپاسگزاری می کنم. مصطفی اف 
با بیان اینکه جمهوری آذربایجان همواره به تمامیت ارضی 
همه کشــور ها احترام گذاشته است، گفت که ایران همواره 
به عنوان کشــوری بزرگ و همسایه ای دوســت و برادر از 
جایگاهــی بلند در میان مردم و دولت جمهوری آذربایجان 
برخوردار بوده و روابط با ایــران برای جمهوری آذربایجان 

رابطه ای راهبردی بوده و هست.
معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان، در حاشیه دیدار 
با اردکانیان وزیر نیروی کشــورمان، گفت که در حاشــیه 
ارس ظرفیت های جدیدی در حوزه آب، برق و کشــاورزی 
بــه وجود آمده و همــکاری در حوزه انــرژی ثمره زیادی 

برای دو کشور خواهد داشــت، بنابراین تاکید بر این است 
که پروژه های نیمه تمام به اتمام رســیده و افتتاح شــوند. 
جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه ای برای روابط با ایران قائل 
است، ما در راســتای این روابط در سطح عالی ترین هیئت 
سیاســی به ایران سفر کرده ایم تا روابط توسعه یابد؛ زمانی 
که ویروس کرونا طغیان کرده و در جهان مشــکاتی ایجاد 
کرده ما در سایه اراده سیاسی به ایران آمده ایم تا در زمینه 

همکاری مشترک بحث و بررسی کنیم.
وی بــا تاکیــد بر اینکه یکــی از موارد مهم بعــد از تغییر 
جغرافیای سیاســی منطقه و احیای اراضی، ســفر رئیس 
کمیسیون مشــترک اقتصادی به تهران بود تا همکاری ها 
ارتقا یابــد و این یکی از نشــانه های اهمیت قائل شــدن 
آذربایجان برای همسایگان خود به ویژه ایران است، تصریح 
کرد که جمهوری آذربایجان بعد از ۳۰ ســال اشغال اراضی 
خود توسط ارمنســتان، بر اساس عدالت، قدرت سیاسی و 

نظامی، اراضی اشغال شده را آزاد کرد.
وی با بیان اینکه نزدیک ۳۰ سال است که ۳۰ درصد اراضی 
کشــور ما توسط ارمنستان اشغال شــده بود، گفت که به 
رغم مذاکرات، بازپس گیری اراضی نتیجه ای نداد، بنابراین 
جمهوری آذربایجــان مجبور به راه حل نظامی برای احیای 
اراضی خود شــد. این پیروزی در سایه حمایت کشور های 
دوست ما بود و خوشحالیم که ایران در بین این کشور های 
دوست قرار دارد، از اولین روز های مناقشه، ایران از تمامیت 
ارضی آذربایجان دفاع کــرده و حمایت خود را اعام کرده 
است تا آذربایجان حاکمیت خود در برابر اراضی اشغال شده 
را احیا کند و شــرایط جغرافیایی جدید با صلح و ثبات به 
منطقه آورده شــود. وی با اشــاره به همکاری دو کشور در 
بخش های مختلف از جمله انرژی گفت که در هفت ســال 
گذشــته تفاهمات خوبی با ایران در مورد ســنکرون شبکه 
الکتریکی ایران، آذربایجان و روســیه انجام شــده اســت. 
آذربایجان به ایران برق صادر می کند و زیرساخت الزم انجام 
شده است، در پروژه های متفاوت همکاری نزدیک داریم که 
یکی از آن ها ســد و نیروگاه خداآفرین و قیزقلعه سی است؛ 
ما اعام کردیم اراده ما در اتمام هر چه سریعتر پروژه هاست.

معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان با بیان اینکه رود 
ارس میراث مشترک دو کشور است و پروژه های زیرساختی 
در این حوزه در خدمت منافع و زمینه همکاری دو کشــور 
خواهد بود، گفت که در سفر الهام علی اف به نوار مرزی در 
مرز مشــترک ایران و آذربایجان این منطقه به عنوان مرز 
دوستی معرفی شد بنابراین ما باید همکاری ها را گسترش 

داده و مرز دوستی را به عنوان نمونه به جهان نشان دهیم.
چهار سال پیش موافقت نامه بین جمهوری اسامی ایران و 
جمهوری آذربایجان برای تکمیل سد و بهره برداری از آن به 
امضا رســید که در ایران به تصویب مجلس شورای اسامی 
رسید،  با سفر معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان و 
وزیر انــرژی جموری آذربایجان به کشــورمان، بحث های 

نهایی بهره برداری از سد خداآفرین انجام شد.
اردکانیان وزیر نیرو هم در حاشــیه جلســه روز چهارشنبه 
هیئت دولــت در جمع خبرنگاران باتوجه به ســفر معاون 
نخست وزیر جمهوری آذربایجان، گفت که ما بافاصله برای 
احداث نیروگاه های برق آبی ســد خداآفرین اقدام خواهیم 
کــرد. یکی از پروژه های بزرگ که از حدود ۲۰ ســال قبل 
عملیات اجرایی آن آغاز شد، سد خداآفرین بر روی رودخانه 
مرزی ارس است؛ این سد حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
متر مکعب آب را می تواند در طول سال تنظیم کند. اراضی 

قابل توجهی در پایین دست این سد مشروب می شوند.
محسن پاک آیین سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سفر شاهین 
مصطفــی اف معاون نخســت وزیر جمهــوری آذربایجان 
به کشــورمان، گفت که روابط جمهوری اســامی ایران و 
جمهوری آذربایجان بعد از توافق آتش بســی که در مسکو 
انجام شــد و مواضع قاطع کشورمان در حمایت از تمامیت 
ارضی جمهــوری آذربایجان، ضرورت آزاد ســازی مناطق 
اشــغالی این کشور و به خصوص بیانات سازنده و راهبردی 
مقــام معظم رهبری در این زمینه که خط مشــی ایران را 
در ارتباط با این موضوع روشــن کرد در سطح سازنده تر و 

بهتری حرکت می کند.
او همچنین تاکید کرد که ســفر بایرامــوف، وزیر خارجه 
جمهــوری آذربایجان به ایــران که حــدود دو هفته قبل 
انجام شد و سفر شــاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر 
جمهوری آذربایجان بســیار حائز اهمیت اســت، از زمانی 
که در باکو بودم شــاهین مصطفی اف را می شناســم و او 
برای توســعه همکاری های اقتصادی بســیار با انگیزه قدم 
برمی دارد، وی پیش از این وزیر اقتصاد و صنعت باکو بوده 
است، لذا بســیار خوب اقتصاد دو کشور ایران و آذربایجان 
را می شناســد. پاک آیین همچنین گفت که حضور معاون 
نخست وزیر جمهوری آذربایجان در ایران نوید بخش است 
و نکته مثبتی این ســفر وجود دارد نشســت کمیســیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشور است که در ۱۶ 

ژانویه برگزار می شود.  باشگاه خبرنگاران

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز مطرح کرد 

جریان سازی ایران در مقابل سازش با رژیم صهیونیستی

بازگشت آمریکا به برجام باید بدون پیش شرط باشد
وزارت خارجه روسیه با اشــاره به شکست خوردن تمام تاش هایی که 
برای تغییر توافق هســته ای ایران انجام شــد، بر لزوم بازگشــت بدون 
پیش شرط آمریکا به برجام تاکید کرد. ماریا زاخارووا طی نشست خبری 
هفتگی توضیح داد: ما بر اساس این تفاهم حرکت می کنیم که بازگشت 

آمریکا به برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( درباره برنامه هســته ای 
ایران، نباید به هیچ پیش شرط یا الزامات دیگری مرتبط باشد. وی ادامه داد: 

ما باور داریم پیشــرفت در این زمینه حاصل خواهد شد. ما همچنین تایید مکرر 
سران ایران مبنی بر آمادگی برای اقدام در این جهت را مورد توجه قرار داده ایم. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با یادآوری جلسه غیررسمی وزرای خارجه ایران 
و گروه ۴+۱ در روز دوشــنبه، گفت حاضران در این نشســت به طور مشخص بر 

رویکرد لزوم بازگشت بدون پیش شرط به برجام تاکید کردند.  فارس

واکنش ظریف به ترامپ درباره هرگونه ماجراجویی علیه ایران 
محمدجــواد ظریف ضمن رد اتهام زنی دونالد ترامپ درباره حمات راکتی 
اخیر به ســفارت آمریکا در عراق، بــه رئیس جمهور آمریکا درباره هرگونه 
ماجراجویی علیه ایران هشــدار داد. محمدجواد ظریف در دومین واکنش 
توییتری به اظهارات بی اساس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران 

به بهانه حمات راکتی اخیر به سفارت واشنگتن در بغداد، به ترامپ درباره 
هرگونه ماجراجویی هشــدار داد. پیشتررئیس جمهور آمریکا در صفحه توئیتر 

خود، بدون ارائه هیچ مدرکی و صرف به اشتراک گذاشتن تصویری از چند گلوله خمپاره 
نامشخص، ایران را به انجام حمله راکتی روز یکشنبه به سفارتخانه آمریکا در بغداد متهم 
کرد. وی در این توئیت نوشــت: سفارتخانه ما در بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چندین 
راکت قرار گرفت. سه راکت عمل نکردند. حدس بزنید از کجا آمده بودند: ایران. اکنون ما 

زمزمه هایی از حمات بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق می شنویم.  مهر 

بایدن با عجله به سوی توافق بد با ایران حرکت نکند
داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا گفت دولت او اسرائیل دوست ترین 
دولت این کشــور بود و رئیس جمهور بعدی برای توافق با ایران عجله 
نکند. جرد کوشــنر در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هیوم درباره احتمال 
بازگشــت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به برجام مدعی شد: 

خاورمیانه نســبت به آنچه زمان روی کار آمدنمان تحویل گرفتیم بسیار 
امن تر شــده است. به این دلیل که رئیس جمهور ترامپ در کنار متحدانمان 

در منطقه ایستاد. صبر داشتن هنگام مذاکره بسیار مهم است و نباید به سوی توافقی بد 
تعجیل کرد. آمریکا اولویت های زیادی در جهان دارد. اگر و زمانی که ایران آماده توافقی 
واقعی باشد خودشان تماس می گیرند. داماد ترامپ افزود:  یکی از پروژه هایی که بیشترین 
لذت را از آن بردم توافق ابراهیم بود که چهار توافق صلح میان اســرائیل، امارات متحده 

عربی، بحرین، سودان و مراکش را شامل شد.  صداوسیما 
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