
تأکید ایران و جمهوری آذربایجان بر 
تقویت همکاری نظامی

س��فیر جمه��وری اس��امی ای��ران در جمه��وری 
آذربایج��ان با وزیر دفاع این کش��ور دی��دار کرد و 
طرفین در خصوص توسعه روابط گفت و گو کردند.

وزارت دف��اع آذربایج��ان در بیانی��ه ای اعام کرد 
که حس��ن اف در ای��ن دیدار از مواض��ع تهران در 
خ��ال جنگ اخی��ر قره باغ تقدیر و تش��کر کرده و 
از س��فیر ایران خواسته تا س��ام او را به سرلشگر 
»محم��د حس��ین باقری رئیس س��تاد مش��ترک 
نیروهای مس��لح و سرلشگر امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی جمهوری اس��امی ایران برساند. وزیر 
دفاع جمهوری آذربایجان همچنین در این دیدار بر 
نقش رهبران دو کش��ور در توسعه روابط دو جانبه 
تأکی��د کرد و گفت که همکاری نظامی دو طرف تا 
کنون موفقیت آمیز بوده است. سید عباس موسوی، 
س��فیر ایران نیز پیروزی جمه��وری آذربایجان در 
جنگ قره باغ را به دولت و ملت این کش��ور تبریک 
گفت و تأکید ک��رد که تمامی تاش خود را صرف 
توسعه روابط دو جانبه به خصوص در حوزه نظامی 

با جمهوری آذربایجان خواهد کرد. صداوسیما 

تصمیم آمریکا در مورد »انصاراهلل« 
فاقد مشروعیت است

حسن ایرلو س��فیر ایران در یمن، با اشاره به اقدام 
آمریکا در ق��راردادن نام انصاراهلل یمن در لیس��ت 
گروه های تروریس��تی آمریکا در صفحه توییتر خود 
نوش��ت: » تصمیم آمریکا فاقد مش��روعیت است و 
نشانه آن است که جنگ علیه یمن جنگی آمریکایی 
وصهیونیس��تی است که بعد از سلسله پیروزی های 
مکرر انصاراهلل وناامیدی و شکس��ت های پی درپی 
تحالف عربی جهت تکمیل تج��اوز ومحاصره علیه 
مردم یمن وپیچیده کردن مس��یر مذاکرات صلح با 

اشراف سازمان ملل اخذ شده است. 
 باشگاه خبرنگاران 

درخواست کره جنوبی از دوحه 
معاون وزی��ر امور خارجه کره جنوب��ی در دیدار با 
مقامات ارشد قطری خواستار حمایت این کشور از 
حل و فصل مس��ائل مربوط به توقیف نفتکش این 

کشور توسط ایران شد.
وزارت ام��ور خارج��ه ک��ره جنوبی روز پنج ش��نبه 
اع��ام کرد که چوی جونگ کان مع��اون وزیر امور 
خارجه این کش��ور که به قطر س��فر کرده است در 
دیدار با مقامات ارشد قطری خواستار حمایت قطر 
از آزادس��ازی س��ریع نفت کش کره ای و گروه آن 
شده است که چندی پیش توسط ایران توقیف شد.  
طبق گفته وزارت امور خارجه کره،  چوی  در دیدار 
جداگانه با محمد بن عبدالرحمان بن جاس��م الثانی 
معاون نخس��ت وزیر و معاون وزیر امور خارجه قطر 
و س��عد المریخی وزیر مش��اور در امور خارجه این 
کش��ور برای گفت و گو درباره مسائل دوجانبه،  روز 
چهارشنبه در دوحه این درخواست را مطرح کرد. 

وزارت امور خارجه کره در بیانیه ای درباره اظهارات این 
مقام کره ای گفت: معاون وزیر امور خارجه، خواستار 
حداکثر حمای��ت ممکن از طرف قط��ری برای حل 
کردن مسئله توقیف اخیر نفتکش کره جنوبی توسط 
ایران ش��د.  در ضمن، وزارت خارجه کره مدعی شد 
که وقتی این دو کش��ور)ایران و کره جنوبی( در حال 
مذاکره درباره راه های گسترش تبادالت بشردوستانه 
بوده اند، ایران پیش��نهاد داده است از پول های بلوکه 
ش��ده اش در کره که تحت تحریم های آمریکا بلوکه 

شده اند، برای خرید آمبوالنس استفاده شود. 
بر اس��اس این گ��زارش، ادع��ای وزارت خارجه کره 
درباره پیشنهاد ایران در مذاکرات با کره برای خرید 
آمبوالن��س در حال��ی مطرح می ش��ود که محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته در 
پاسخ به این پرسش که مقامات کره جنوبی از ایران 
خواسته اند در عوض طلب خود از این کشور آمبوالنس 
بخرد، اظهار کرد: م��ا در عوض پولی که آنجا داریم 
و در برابر عصبانیتی که ما برای نگه داشتن سه ساله 
این پول داریم، به هیچ وجه چنین پیشنهادی برای 
خرید آمبوالنس نداده ایم، خودشان هم فهمیدند که 
نه ایران محتاج چنین چیزی اس��ت و نه اینکه ما با 
همه جنگ اقتصادی و فشارهایی که تجربه کردیم، 
سه سال این کشور را اداره کردیم. پس محتاج چند 
آمبوالنس نیس��تیم بلکه پولی را می خواهیم که در 

آنجا مانده و باید آزاد شود. 
واعظی در پاسخ به پرسشی درباره پول های بلوکه شده 
ای��ران در کره جنوبی تاکید کرد: س��فر معاون وزیر 
خارج��ه کره جنوبی به ایران س��فری بود که از قبل 
با فش��ارهای متعددی که هم وزارت خارجه ما و هم 
بانک مرکزی مان روی کره جنوبی آورده بودند، از ماه 

قبل طراحی شده بود.  صداوسیما 

اخبار گزارش

رهبر معظم انقاب در س��خنرانی تلویزیونی ۱۹ دی درباره  
گمانه زنی ه��ا و مباحث جاری در فضای سیاس��ی کش��ور 
پیرامون رفتار جمهوری اس��امی در قبال برجام و وظایف 
آمریکا در این خصوص، گفتند ما هیچ اصراری نداریم، هیچ 
عجل��ه ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصًا مس��ئله   
ما این نیس��ت که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه 
مطالبه  منطقی ما و مطالبه عقانی ما اس��ت، رفع تحریم ها 
اس��ت؛ این حق غصب  شده  ملت ایران است.« این جمات 
مواضعی بود که رهبر انقاب آن را به عنوان »سخن پایانی 

و قطعی« جمهوری اسامی اعام کردند.
پای��گاه اطاع رس��انی KHAMENEI.IR ذی��ل پرونده 
»حرف قطعی« موضع جمهوری اسامی در زمینه  تحریم ها 
و برجام را در گفت وگو با سید کمال خرازی رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی و از اعضای هیأت نظارت بر اجرای 

برجام بررسی کرده است.
 رهبر انقاب فرمودند در خصوص بازگشت آمریکا به برجام 
عجله ای نداریم و اصًا مسئله  اصلی ما نیست، مسئله  اصلی 
ما این اس��ت که آن ها باید تحریم ها را رفع کنند و اگر این 
اتفاق نیفت��د و آمریکایی ها بدون رف��ع تحریم ها به برجام 
برگردند، حتی به  جای سود، ممکن است برای ما ضرر هم 

داشته باشد. تحلیل شما از این بیانات چیست؟
برجام سندی بین المللی است که بین چند کشور امضا شد 
و طبیعتاً همه  طرف ها باید به آن متعهد باش��ند. باید دید 
چرا برجام به این روز افتاد و به پیکر نیمه  جانی تبدیل شد. 

علتش این بود که تحریم ها برداشته نشد.
دلی��ل اینکه ما با این گروه مذاکره کردیم، برای برداش��ته 
ش��دن تحریم ها بود و برای اینکه طب��ق متن برجام عمل 
ش��ود، باید عامل ناکامی آن رفع شود. لذا الزم است آمریکا 
ابتدا تحریم ها را رفع کند تا بتواند دوباره به برجام برگردد. 
اگر کش��ورهای اروپایی هم بخواهند بدون آمریکا برجام را 
به وضع اولش برگردانند، اول باید به تعهداتی که تا به حال 

عمل نکرده اند، عمل کنند و تحریم ها را بردارند.
اگ��ر آمریکا بخواهد بدون رفع تحریم ه��ا به برجام برگردد 
موجب »باج خواهی« اس��ت؛ چرا ک��ه در برابر هر تحریمی 
که بخواهد رفع کند خواسته ای را مطرح خواهد  کرد و این 

اقدام عاقانه نیست!
بنابرای��ن راه صحیح این اس��ت که قبل اینک��ه بخواهد به 
برج��ام برگردد تمام تحریم هایی که بع��د از امضای برجام 
در قالب دس��تورات اجرایی رئیس جمهور وضع شده است؛ 
اعم از اینکه مربوط به هس��ته ای باش��د و یا برچس��ب های 

تروریسم و حقوق بشر داشته باشد، بردارد.
 البته اگر آمریکا اصًا به برجام برنگردد، این اقدامی عملی 
اس��ت که اروپایی ها باید دنبال کنند و به تعهداتشان عمل 

کنند تا ما هم به اجرای تعهداتمان برگردیم.

ب��ا تغییرات��ی که در داخ��ل آمری��کا رخ داد، گاهی بعضی 
مؤثرین اط��راف بایدن صحبت از ای��ن می کنند که اگر او 
بخواهد به برجام برگردد مس��ئله فعالیت های موش��کی و 
منطقه ای ایران هم باید مورد بحث قرار گیرد تا زمینه س��از 
بازگشت آمریکا به برجام شود. تحلیل شما از این اظهارات 

چیست؟
این ها نوعی باج خواهی است؛ چرا که برجام سندی مشخص 
و قطعی است و در آن راجع به این مباحث صحبتی نشده 
اس��ت. ما توافق کردیم درباره  مس��ائل هس��ته ای صحبت 
کنی��م، ب��ه توافق هم رس��یدیم و بر تعهداتم��ان هم باقی 
بودی��م تا اینکه آن ها نقض تعهد کردن��د و ما هم در قبال 
آن تعهداتمان را کاهش دادیم؛ بنابراین جایی برای س��خن 
از این موارد نیس��ت. برجام و چارچوب آن مشخص است و 

ارتباطی با مسائل منطقه ای و موشکی ایران ندارد.
اخیراً مجلس قانونی را برای کاهش تعهدات ایران در زمینه  
هس��ته ای مصوب کرد. دولت هم اقدام��ی را در این زمینه 
آغاز کرده است و شاهد کلید خوردن غنی سازی ۲۰ درصد 
هس��تیم. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ آیا می تواند در 

عرصه دیپلماسی به تأمین منافع ملی ما کمکی بکند؟
اساس��اً وقتی ایران س��ندی را امضا می کن��د بر تعهداتش 
می ایس��تد و بر اج��رای آن تأکی��د دارد. آن ه��ا بودند که 
تعهداتش��ان را انجام ندادن��د. ما برای اینک��ه اثبات کنیم 
زیر ب��ار حرف زور و بی تعهدی و بدقول��ی آن ها نمی رویم، 
مهلت های��ی را تعیی��ن کردی��م؛ چون آن ها ب��از هم عمل 
نکردن��د تعهدات دیگری را کاه��ش دادیم تا اینکه مجلس 
این مصوبه را اعام کرد. مصوبه ای که بر اساس مفاد برجام 
اس��ت. م��اده  ۳۶ برجام این امکان را ب��ه ما می دهد که در 
قبال نق��ض تعهد دیگران ما هم تعهدمان را کاهش دهیم. 
این نشان می دهد ما بر تعهدمان جدی هستیم، اما در عین  
حال در برابر بی تعهدی دیگران هم ساکت نخواهیم نشست 

و از حقوقمان استفاده خواهیم کرد.
بخش��ی از تحلیلگ��ران تحوالت این چند س��ال اخیر را به 
ش��خص آقای ترامپ مرتبط می دانن��د و معتقدند با آمدن 
دموکرات ها مسائل کامًا حل می شود. تحلیل شما چیست؟ 
تا چه اندازه در تعامل با ما تفاوتی در بین جریانات داخلی 

آمریکا می بینید؟
ما با یک نظام روبرو هس��تیم و رئیس جمهور بخشی از آن 
نظام اس��ت. کنگره، افکار عمومی و البیست ها و کشورهای 
خارج از آمریکا هم هس��تند که تاش می کنند سیاس��ت 
آمریکا را در جهت منافع خودشان شکل دهند. همه  این ها 
عواملی است که شکل دهنده  سیاست یک دولت هستند و 
رئیس جمهور بخش��ی از آن اس��ت. البته بین سیاست های 
دموکرات ها و جمهوری خواهان و همچنین بین ش��خصیت 
آقای ترامپ و شخصیت آقای بایدن هم تفاوت هایی وجود 

دارد. م��ا باید تمام این عوامل را در نظر بگیریم و آن زمان 
بتوانی��م پیش بینی کنیم که چه خواهد گذش��ت؛ بنابراین 
نباید عجله کرد. باید دید در مجموع سیاست آمریکا نسبت 
به برجام چه خواهد شد تا متناسب با آن تصمیم بگیریم.

ب��ا توجه به تجربه ای که با عن��وان »تجربه  برجام« در این 
چند سال شکل گرفته است، اگر نظام بخواهد در چارچوب 
برجام اقدام کند چه تغییراتی باید در سیاست خارجی مان 
بدهی��م و این تغییر رویکردها باید ش��امل چه مؤلفه هایی 

باشد؟
ما در تمام طول بیش از چهل س��ال گذش��ته نشان دادیم 
که اوالً مهم ترین مسئله، منافع و استقال کشورمان است 
و در برابر تمام این زورگویی ها و فشارها ایستاده ایم. برجام 
تنها یک نمونه   آن اس��ت و موارد دیگری هم بوده که حتی 
به جنگ منجر شده است؛ بنابراین برای استقال خودمان 
و تأمین منافعمان هیچ گاه حاضر نیستیم در برابر فشارهای 

دیگران تمکین کنیم.
آن ها س��ندی را امضا کردند و باید به آن متعهد باشند، اما 
تعهدشان را نقض کردند. آمریکا از آن خارج  شد و شروع به 
اعمال تحریم کرد! بیش از ۱۵۰۰ شرکت یا شخص ایرانی 
را تحت تحریم قرار داد. این مس��ئله خیلی به ما خس��ارت 
وارد ک��رده اس��ت؛ بنابراین باید در براب��ر چنین زورگویی 
بایستیم و بهترین راه رفع تحریم ها، خنثی کردن آن است.

اگر همین تحریم ها به کش��وری دیگر تحمیل ش��ده بود و 
این ظرفیت را نداشت که بتواند در مقابل تحریم ها مقاومت 
کند، مس��لماً غربی ها پیروز شده بودند؛ اما ما در برابر این 
تحریم ه��ا مقاوم��ت کردیم و عمًا نتوانس��تند ما را به زانو 
درآورند؛ بنابرای��ن بهترین راه رفع تحریم، خنثی کردن آن 

است که سیاست ما بوده و خواهد بود.
ممکن است سیاس��ت خنثی سازی تحریم که رهبر انقاب 
هم فرمودند نس��بت به رفع تحریم اولویت دارد را بیش��تر 

توضیح دهید؟
اگ��ر تنه��ا بگوییم باید تحری��م را رفع کنی��م و هیچ اقدام 
دیگ��ری نکنی��م، طبیعی اس��ت که آن ه��ا از موضع زور و 
فش��ار صحبت می کنند؛ بنابرای��ن اگر ما تحریم را با تاش 
مردمم��ان و جهش تولید و اقتص��اد مقاومتی و آنچه رهبر 
انق��اب تأکید داش��تند، خنث��ی کنیم و با سیاس��ت های 
صحی��ح بتوانیم کش��ورمان را اداره کنیم آن ها پی می برند 
که تحریم ها بی خاصیت بوده اس��ت و نتوانسته اند از طریق 

تحریم ما را به زانو درآورند.
در تم��ام دوره ها این گونه بوده اس��ت؛ مثًا در زمان جنگ 
ک��ه آن ها از صدام حمایت و خاک ما را اش��غال کردند اگر 

ما می خواس��تیم بر مذاکره تکیه کنیم هیچ گاه رژیم عراق 
از ایران خارج نمی ش��د؛ اما تن به مذاکره و سازش ندادیم، 
ایس��تادیم و هم��ه  فش��ارها را تحمل کردیم تا توانس��تیم 
دش��من را از خاکم��ان بیرون کنیم. اکن��ون هم در میدان 
برجام، ایستادگی و عدم تمکین ما و خنثی کردن تحریم ها 
و اثر آن بر اقتصاد کش��ورمان راهی اس��ت که می تواند به 
موفقی��ت م��ا بینجامد و آن ها را به این موضع برس��اند که 
این فش��ارها کارساز نیس��ت و باید به برجام برگردند و آن 

را عمل کنند.
یکی از نکاتی که رهبر انقاب اش��اره کردند »تعهد در برابر 
تعه��د« و اینکه اقدامات متناظر به ش��کل خوبی در برجام 
پی��ش نرفت و از این به بعد باید ای��ن اتفاق بیفتد. به نظر 
ش��ما ما چه کم دقتی هایی کردی��م و چه اقداماتی می تواند 

در دستور کار ما قرار گیرد؟
سیاست رهبری این بوده است که ما در برابر هر بی تعهدی 
آن ها متقابًا تعهداتمان را کاهش دهیم و ش��ورای نظارت 
ب��ر برجام هم برای همین به وجود آمد. در مجموع البته با 
کم  و کاس��ت هایی این سیاست دنبال شده، اما می توانست 
زودتر، این اقدامات انجام شود که پیام قاطع تری داده شود. 
ن��ه  تنها غنی س��ازی ۲۰ درصد، بلکه اقدام��ات دیگری که 
در مصوبه  مجلس مطرح ش��ده اس��ت، مقدماتش را فراهم 
کرده اند. رهبری هم دستور صریح دادند و تولید ۲۰ درصد 
ش��روع شد و نش��ان داد ما در تصمیماتمان جدی هستیم. 
آق��ای دکتر صالحی هم مقدماتش را فراهم کرد و در عین 
 حال نگرانی هایی داشتند تا اینکه رهبری دستور دادند که 
بدون دغدغه این اقدام را ش��روع کنید و ایشان هم شروع 

کرد.
ب��ا توجه به تعامل های��ی که با رهبر انقاب داش��تید. نگاه 
ایش��ان به مقوله  دیپلماسی، تعامل و گفت وگوهای سیاسی 
را ب��رای ما تش��ریح بفرمایید و اگر روای��ت و خاطره ای از 
کمک  و حمایت ایش��ان از فضای دیپلماس��ی دارید، شرح 
دهید. مس��ئله ای را که می ش��ود اذعان کرد این است که 
رهبر انقاب خودش��ان کارش��ناس بس��یار برجسته ای در 
میدان روابط خارجی هستند و این حاصل ذکاوت ایشان و 
سال ها تجربه ای است که در سمت های مختلف داشته اند، 
چه قبل از اینکه ریاس��ت جمهوری را بپذیرند و چه بعد از 
ریاس��ت جمهوری و در دوران رهبری. ما در جلس��اتی که 
جمعاً و یا به  صورت انفرادی خدمت ایش��ان داشتیم واقعاً 
اطاعات و تحلیل های ایش��ان نس��بت به مس��ائل سیاسی 
بسیار قوی و کارشناسی است و همه به این توانایی ایشان 

اذعان دارند.

کمال خرازی:

 آمریکا ابتدا باید تحریم ها را 
رفع کند تا بتواند دوباره به 

برجام برگردد

لفاظی ضد ایرانی رقیب نتانیاهو 
رقی��ب نتانیاهو برای تصدی نخس��ت وزیری، در مصاحبه ای ضمن لفاظی 
علی��ه ایران اع��ام کرد، با دولت ج��و بایدن یک گفت و گ��وی محترمانه 
برقرار خواهد کرد. گیدئون سعردر مصاحبه با آسوشیتدپرس، با اشاره به 
محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام های فساد مالی و دولتی، 

حمات لفظی تندی به نتانیاهو کرد. این سیاس��تمدار رژیم صهیونیستی 
ادع��ا کرد که روابط نزدیک نتانیاهو با دونالد ترامپ، باعث دوری بس��یاری از 

سیاستمداران دموکرات از تل آویو شده است. آسوشیتدپرس با اشاره به این صحبت 
س��عر نوش��ت: )گفت و گوی موثر تل آویو با واشنگتن( می تواند حیاتی باشد چرا که 
اختاف نظرهای عمیقی بین اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهور منتخب وجود دارد؛ 
کسی که در نظر دارد به توافق هسته ای ایران )برجام( برگردد و )در قیاس با دولت 
ترامپ( موضع متوازن تری در قبال منازعه اسرائیل-فلسطین اتخاذ کند. فارس 

آمریکا مانع روابط شفاف بین ایران و کشورهای عربی است
وزیر خارجه روسیه در پایان دیدار با همتای عربستانی خود گفت: آمریکا 
تمام تاش خود را برای عدم گفت وگوی سازنده بین ایران و کشورهای 
عربی انجام داده، ولی اکنون شرایط برای تحقق دکترین امنیت جمعی 
منطقه خلیج فارس فراهم ش��ده است. سرگئی الوروف گفت: ما بسیار 

عاقه من��د هس��تیم که ایران و کش��ورهای عربی منطق��ه خلیج فارس 
مذاکرات عادی بین خود داش��ته باشند و به توافقاتی درباره تقویت اعتماد 

متقابل، ش��فافیت در اقدامات نظامی و بطور کلی توسعه همکاری های دوجانبه 
دست یابند. پیشنهاد روسیه درباره تدوین دکترین امنیتی مشترک برای خلیج 
فارس، از جمله در جهت توسعه گفت وگوها بین ایران و کشورهای عربی منطقه 
اس��ت. وی افزود: مهمترین مسئله آن است که اقداماتی صورت نگیرد که حتی 

تاش ها برای برقراری چنین مذاکراتی را تضعیف کند. ایرنا 

پاسخ نماینده ایران به اظهارات رئیس پارلمان  عربی
رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسامی ایران در مصر از اظهارات ضد 
ایرانی اخیر رئیس پارلمان عربی که در گفت وگو با یک شبکه ماهواره ای 
عربی مطرح کرده بود به ش��دت انتقاد کرد. ناصر کنعانی با بیان اینکه 
العسومی، اظهارات ضدایرانی خود را از همان روزهای نخست تصدی این 

مس��ؤولیت آغاز کرده، خطاب به او گفت: با درشت گویی علیه جمهوری 
اسامی ایران، بزرگ و محترم شمرده نخواهی شد. رئیس دفتر حفاظت منافع 

ایران در مصر افزود: ایران هیچ گاه از حمایت همه جانبه خود از مقاومت در سوریه، 
لبنان، فلسطین، عراق و یمن علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شرمنده نیست و در 
مسیر مبارزه با تروریسم داعشی و تکفیری و سیاست های تروریستی دولت آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در منطقه، شهدای بسیار از جمله قهرمان بزرگی چون سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی را تقدیم کرده است. تسنیم 
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روزنامه کره ای به دولت این کشور توصیه کرد که سئول 
بای��د بازی چن��د جانبه ای را برای بهب��ود روابط خود با 
ایران، رف��ع توقیف نفتکش و آزادس��ازی پولهای بلوکه 
ش��ده ایران شروع کند. روزنامه »هانکیوره« چاپ سئول 
نوش��ت، این به خاطر این اس��ت که موضوع نفتکش به 
مس��ائل ج��دی دیگر در رواب��ط بین المل��ل از جمله 7 
میلی��ارد دالر دارایی های توقیف ش��ده حاصل از فروش 
نفت ای��ران در بانکهای کره جنوبی به خاطر تحریمهای 
آمریکا و همچنین تنش بین تهران و واشنگتن در آستانه 
روی کار آم��دن جو بایدن رئی��س جمهور بعدی ایاالت 
متحده اس��ت.  این روزنامه کره ای با ادعای اینکه ایران 
از توقی��ف ای��ن نفتکش غیرنظامی به عن��وان ابزار چانه 
زنی اس��تفاده می کند در ادامه به سئول توصیه کرد، اگر 
کره جنوبی بتواند از ابزار دیپلماتیک پیشرفته تری برای 
دس��تیابی به پیش��برد روابط خود با آمریکا، ایران و کره 
شمالی و همچنین پیش��برد مذاکرات واشنگتن-پیونگ 

یانگ استفاده کند می تواند بسیار کمک کننده باشد. 
در ادامه این گزارش با اش��اره به اولویت جو بایدن برای 
احیای توافق هس��ته ای ایران و ۱+۵ آمده است، احیای 
این توافق گام مهمی در نجات سیاس��ت خارجی فاجعه 

باری است که ترامپ از خود برجا گذاشته است. همانطور 
که جو بایدن نیز تاکید کرده است دیپلماسی چندجانبه 
و اتحادهای قوتیر یکی از اهداف اساس��ی در این مسیر 
اس��ت.  یو دال سئونگ اس��تاد زبان فارسی و مطالعات 
ایران در دانش��گاه هانکوک کره جنوبی می گوید، در هر 
صورت مذاکرات با ایران برای توافق هس��ته ای به زودی 
شروع خواهد شد و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری 
ای��ران در ماه ژوئن ۲۰۲۱ ه��م جو بایدن رئیس جمهور 
بعدی آمریکا و هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران از 
نظر زمانی تحت فش��ار قرار دارند.  این ایران شناس کره 
جنوبی اقدامات هس��ته ای اخیر ایران از سوی مجلس را 

نیز تدابیری برای پیشبرد در مذاکرات خوانده است.
مجلس ایران اخیر طی مصوبه ای دولت را ملزم به افزایش 
سطح غنی سازی و همچنین نصب سانتریفیوژهای جدید 
کرد. دولت ایران از هفته گذش��ته اج��رای این مصوبه را 
در دس��تور کار قرار داده است. روزنامه هانکیوره در ادامه 
با اش��اره به نقش آمری��کا در بلوکه ش��دن پولهای ایران 
اضافه کرد، سئول تاش کرده از داراییهای ایران در قالب 
اینستکس برای خرید واکسن توسط ایران استفاده کند اما 

هر بار با دیوار بتنی آمریکا مواجه شده است.  فارس

فارن پالیس��ی در تحلیلی نوشت مسیر دستیابی به یک 
معامله بهتر با ایران از گذر بازس��ازی برجام صورت می 

گیرد نه نابودی آن.
نش��ریه فارن پالیسی در تحلیلی نوش��ت: تصمیم ایران 
برای غنی س��ازی اورانیوم تا سطح بیست درصد، نوعی 
تش��دید تنش در بحران طوالنی مدت اس��ت و هم یک 
تهدید. به این ترتیب ایران هش��دار می دهد که اگر پس 
از روی کار آم��دن دولت بای��دن ایاالت متحده به توافق 
هسته ای برنگردد، تهران برنامه هسته ای اش را توسعه 
می دهد تا در هر گفتگوی پیش رو دس��ت باال را بگیرد. 
به این ترتیب، هر توافق تازه ای چه بس��ا از زنده کردن 

توافق کنونی بدتر باشد.
بایدن می تواند آن طور که قول داده با برداشتن تحریم 
ه��ا توافق را زنده کند. با این حال، اگر بایدن شکس��ت 
بخ��ورد، ایران بی تردید پای بندی اش را کاهش داده و 
حتی اگر در صدد ساخت ساح هسته ای بر نیاید برنامه 
هس��ته ای را گس��ترش می دهد. یعنی ایران در همان 
نقطه ای قرار خواهد گرفت که سال ۲۰۱۳ متوقف شده 
بود. به ع��اوه، ایران این بار اهرم های اضافی در اختیار 
خواهد داش��ت و دس��تیابی به توافقی دیگر در بردارنده 

محدودیت های کم تری بر فعالیت های هسته ای است. 
به رغم س��از و کار فشار حداکثری، فروش نفت ایران در 
حال افزایش اس��ت. ایران حاال مهارت بیش��تری در دور 
زدن تحری��م ها دارد و حمایت جامعه بین المللی نیز از 
تحریم ها رو به کاهش است. حفظ سطح فشار اقتصادی 
کنونی نیز چالش��ی برای ایاالت متحده اس��ت. از سوی 
دیگر ایران می تواند برنامه هس��ته ای خود را بدون نیاز 
به عبور از آستانه هسته ای به شکل چشمگیری افزایش 
دهد. در طول چهل س��ال گذشته، کره شمالی توانسته 
با جمع آوری مقادیر بیش��تری از پلوتونیم، افزایش غنی 
س��ازی و انجام آزمایش های موشکی، توانایی های خود 
را افزای��ش ده��د. در نتیجه هر ی��ک از توافقات ایاالت 
متحده با کره شمالی نسبت به قرار داد قبلی محدودیت 
های کم تری در بر داش��ته ان��د. افزایش توانمندی های 
کره ش��مالی همگی موازی بود با تاش های دولت های 
کلینت��ون، بوش، اوباما و ترامپ برای برچیدن یا محدود 

کردن برنامه هسته ای این کشور.
یک دیپلمات ارش��د کره ش��مالی در این خصوص گفته 
اس��ت: اگر توافق ایران از بین برود زمان از دس��ت رفته 

بازهم به زیان منافع ایاالت متحده است. ایسنا 

روزنامه کره ای: 

سئول برای بهبود روابط خود با تهران با 
مقامات بایدن وارد مذاکره شود

فارن پالیسی:

مسیر معامله بهتر با ایران از بازسازی 
برجام می گذرد


