
تکذیب یک ادعا 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعای یک 
رس��انه ترکیهای مبنی بر اینک��ه یکی از کارمندان 
کنسولگری جمهوری اس��امی ایران در استانبول 

بازداشت شده است،کامًا بیاساس خواند.
س��عید خطیب زاده اف��زود: هیچ ی��ک از کارکنان 
سرکنس��ولگری کشورمان  در اس��تانبول از دور و 
نزدی��ک درگیر فعالیتهای مورد ادعای این رس��انه 
نب��وده و نیس��تند،  همچنین اح��دی از کارمندان 

سرکنسولگری کشورمان  بازداشت نشده است.
خطی��ب زاده تاکی��د ک��رد: فرد نام برده ش��ده در 
این رس��انه کارمند سر کنس��ولگری نبوده و برای  
پیگیری موضوع  پیش آمده و روش��ن ش��دن ابعاد 
آن از مجاری رس��می با مقام��ات ترکیه در تماس 

هستیم. ایسنا 

خبر

بایدن باید گام اول را برای نجات 
برجام بردارد

پایگاه اینترنتی روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز 
در سر مقاله خود نوشت دولت آمریکا نباید منتظر 
بازگشت ایران به تعهداتش بماند و پیش از آن باید 

نشان دهد عزمش برای نجات برجام جدی است.
این روزنامه نوش��ت: جو بایدن ح��ق دارد که برای 
بازگش��ت ایران به تعهد کامل به برجام اصرار کند 
ام��ا این که فقط صبر کند ت��ا چنین اتفاقی بیفتد، 
پی��ش از آن که به ایران و متح��دان اروپایی خود 
که در مذاکرات برجام ش��رکت داشتند و همچنین 
چین و روس��یه نش��ان دهد او برای نج��ات توافق 

جدی است، اشتباه است.
ل��س آنجلس تایمز اف��زود: بایدن بای��د به »رابرت 
مالی« کارش��ناس خاورمیانه که به عنوان نماینده 
ویژه خ��ود برای ای��ران تعیین ک��رده اختیار دهد 
کاناله��ای ارتباط��ی با ته��ران را باز کن��د. آمریکا 
همچنی��ن باید پیش��نهاد ظریف مبن��ی بر این که 
آمری��کا و ای��ران گامه��ای همزم��ان در ارتباط با 
برج��ام بردارند که منتهی به بازگش��ت کامل ایران 
به تعهدات برجامیاش و بازگش��ت آمریکا به توافق 
مطرود ترامپ خواهد ش��د را به طور جدی در نظر 
بگیرد. در ادامه این گزارش ادعا شده، برجام توافق 
کاملی نیست و گرچه برخی از مفاد آن دائمی است، 
سایر موارد بین س��الهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ منقضی 
میش��ود. لس آنجلس تایمز در ادامه سرمقاله خود 
نوشت: بایدن در کارزار انتخاباتی سال گذشته گفت 
اگر انتخاب ش��ود و ایران به تعهدات خود بازگردد، 
آمری��کا به برجام به عن��وان نقطه آغاز مذاکرات در 
جهت قویتر کردن و گسترش مفاد برجام بازخواهد 
گش��ت. برجام را میتوان بهبود داد اما بازگشت به 

توافق گام ضروری اول است.
بنابراین گزارش، هر تاش��ی از س��وی بایدن برای 
تعام��ل با ایران در موضوع هس��تهای ب��ا مخالفت 
اف��رادی در کنگ��ره و جاه��ای دیگر ک��ه برجام را 
تقبی��ح کردهاند، مواجه خواهد ش��د. دولت آمریکا 
همچنین باید در برابر مخالفت احتمالی اس��رائیل 

مقاومت کند.
درادام��ه این گزارش به بایدن توصیه ش��ده در عین 
به چالش کش��یدن ایران در خصوص آنچه حمایت 
این کش��ور از گروههای ش��بهنظامی و نقض حقوق 
بشر خوانده شده و همچنین برنامه موشک بالستیک 
ایران، در جهت پیش��رفت در مساله هستهای تاش 
کند. ب��ه ادعای روزنام��ه آمریکایی، ام��ا ممانعت از 
ساخت ساح هستهای اولویت اصلی باقی خواهد ماند 
زیرا ایران مجهز به ساح هستهای منطقه را بیثبات 
خواهد کرد، نفوذ بس��یار بیشتری کسب خواهد کرد 
و کشورهای دیگر در منطقه را ترغیب میکند که به 

دنبال جاهطلبیهای هستهای خود بروند.
و در نهای��ت ب��ه ادعای این گ��زارش و علیرغم آن 
که ای��ران همواره تاکی��د کرده به دنبال س��اخت 
ساح هستهای نیست و برنامه صلحآمیز هستهای 
را دنبال میکند که گزارش��های آژان��س بینالمللی 
ان��رژی اتمی هم موید آن اس��ت، اگر ایران س��اح 
هس��تهای داشته باشد، ممکن اس��ت در بحران به 
استفاده از آن وسوسه شود یا سایر کشورها از ترس 
انجام چنین اقدامی از س��وی ایران دست به حمله 
پیش��گیرانه بزنند. در پایان این مطلب آمده است: 
بنابراین، برجام سنگری در برابر این تهدیدها است 
که ایاالت متحده تحت دولت ترامپ با بیفکری آن 
را تضعی��ف کرد. در این ارتب��اط، بایدن باید مانند 
بس��یاری از موارد دیگر جس��ورانه اشتباهات سلف 

خود را برطرف کند. فارس 

از نگاه دیگران 

گزارش
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درحالی کمت��ر از 1۰ روز دیگر به پای��ان مهلت به آمریکا 
و اروپ��ا برای اجرای تعه��دات برجامی باقی مانده اس��ت؛ 
جمهوری اسامی ایران از مدتی پیش فرایند تولید اورانیوم 
فل��زی را با اه��داف صلح آمی��ز آغاز کرده اس��ت؛ ناظران 
سیاس��ی بر این باورند؛ مقامات کشورهای اروپایی و آمریکا 
دائم��ا تاش دارن��د به طرق گوناگون ب��دون انجام وظایف 
خود، جمهوری اس��امی ایران را در این حوزه علمی سطح 
باال و مورد نیاز نسل های حال و آینده محدود نمایند و این 
محدودیت ه��ا به هیچ عنوان بدون انجام وظایف طرف های 

غربی پذیرفته نخواهد بود.
چن��د روز پیش بود که برخی رس��انه های غربی با انتش��ار 
گزارش��ی به نق��ل از آژانس بین المللی ان��رژی اتمی مدعی 
ش��دند که ایران فراین��د تولید اورانیوم فل��زی را آغاز کرده 
اس��ت. وال استریت ژورنال در این زمینه نوشت؛ ایران تولید 
اورانیوم فلزی را که از آن میتوان برای ساخت هسته مرکزی 
ساحهای اتمی استفاده شود، آغاز کرده است. این مطلب به 
گزارش محرمانه آژانس اش��اره و تاکید کرده که ایران ضمن 
نصب تجهیزات جدید در تاسیس��ات هس��ته ای اصفهان که 
مورد بازرسی قرار گرفته از روز هشتم فوریه/بیستم بهمن ماه 

سال جاری اقدام به تولید اورانیوم فلزی کرده است.
جروزالم پس��ت هم در گزارش��ی با اش��اره به بیانیه آژانس 
نوش��ته؛ رافائل گروس��ی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی کشورهای عضو را از تحوالت تازه مرتبط با فعالیتهای 
تحقیق و توس��عه ای��ران در زمینه تولی��د اورانیوم فلزی در 

چارچوب طرحی اعام ش��ده جهت تولید س��وخت راکتور 
تحقیقاتی تهران مطلع کرده است. دیپلماتهای غربی پیش از 
این ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال تولید اورانیوم فلزی 
در ایران تاکید کرده بودند که تولید این ماده که غالبا کاربرد 
نظامی دارد برای مصارف غیرنظامی توجیه پذیر نیست. این 
در حالی است که ایران پیش از این اعام کرده بود که تولید 
اورانیوم فلزی با اهداف تحقیقاتی جهت طراحی نوعی سوخت 
ارتق��ا یافته برای راکتور تحقیقاتی تهران صورت می گیرد و 
آژانس نیز در جریان این مسئله قرار گرفته است. تروئیکای 
اروپایی اواس��ط ژانویه با انتشار بیانیه ای به شدت نسبت به 
تولید این ماده ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت ایران به 
تعهدات خود در چارچوب برجام شده بود. طرفهای اروپایی 
برجام یادآور ش��ده بودند که بر اساس توافق وین ایران حق 
ندارد به مدت پانزده سال اقدام به تولید اورانیوم فلزی کند و 

در این خصوص دست به تحقیق و توسعه بزند.
ایران نی��ز در واکنش به بیانیه تروئیکا آن را هیاهو خوانده 
و اع��ام ک��رده بود که به��ره ب��رداری از کارخان��ه تولید 
اورانیوم فلزی اصفهان و تولید س��وختی پیش��رفته موسوم 
به سیلیس��اید برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران دو 

موضوع کاما مجزا از یکدیگر است.
س��عید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران 
اواخ��ر دی ماه اعام کرده بود آنچ��ه آژانس از آن گزارش 
داده مربوط به تحقیق و توس��عه در تاسیس��ات هس��ته ای 
اصفهان برای طراحی سوخت پیشرفته راکتور تهران است 

که قبا جزئیات آن به اطاع آژانس رسیده بود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده بود که اورانیوم 
فل��زی کارب��رد صلح آمیز ه��م دارد و در فرایند س��وخت 

سیلیساید یک محصول میانی به حساب میآید.

عزم ایران برای احقاق حقوق صلح آمیز هسته ای 
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی درباره تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران با اهداف 

صلح آمیز و نزدیک شدن به پایان مهلت ایران به تروییکای 
اروپایی برای انجام تعهداتش��ان، به سیاس��ت روز گفت: با 
توجه به نزدیک شدن سوم اسفند ماه که کمتر از 1۰روز به 
این ضرب االجل مجلس ش��ورای اسامی باقی مانده است 
هنوز هیچ تحرک و اقدام قابل توجهی از جانب کش��ورهای 

اروپایی و دولت جدید حاکم بر آمریکا انجام نشده است. 
وی اف��زود: البته تغییر لح��ن مقامات آمریکایی و ارس��ال 
پیام های متناقض از جانب آنان کامًا مش��هود است و حتی 
بعضی از افراد ساده لوح در کشورمان این تغییر لحن مقامات 
مذکور را به دیده مثبت نگریسته و سعی می کنند این گفتار 
درمانی را به عنوان تغییرات اساس��ی در سیاست های دولت 
جدید آمریکا در مقابل ملت ایران تعبیر نمایند. این اس��تاد 
دانش��گاه تصریح کرد: اما خوش��بختانه مقامات مؤثر دولت 
اعم از ریاس��ت محترم جمهوری که در مراس��م بزرگداشت 
عید چهلمین س��ال پیروزی انقاب به این نکته تاکید نمود 
ک��ه هنوز هیچ اقدام عملی از جان��ب مقامات اروپا و آمریکا 
مش��اهده نش��ده اس��ت و همچنین دو روز قب��ل وزیر امور 
خارجه کش��ورمان با مصاحبه با یک رسانه اروپایی به عدم 
اقدامی کوچک و موثر از جانب اروپاییان تاکید داش��ت که 
این دو نمونه نشانه مثبتی از درک شرایط جدید در نزد این 

دو مقام مسئول در پرونده هسته ای است. 
وی گف��ت: از طرف دیگر تولی��د اورانیوم فلزی که با اطاع 
رسانی رسمی مقامات ارشد سازمان انرژی هسته ای ایران به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعام شده است حدود یک ماه 
گذشته آغاز شده و سرعت تولید مناسبی دارد؛ در کنار این 
اقدام، اقداماتی در راس��تای گسترش سانتریفیوژهای نسل 
جدید و نگهداری و انبار اورانیوم های با غنای ۲۰درصد نیز 

در مراکز فراوری س��ازی انجام ش��ده است که هر دوی این 
اقدامات نشان از عزم و اراده مقامات ایرانی به نیابت از ملت 

ایران برای احقاق حقوق هسته ای کشورمان است.
ب��ه باور صدرالحس��ینی؛ هر دو اقدام اخیر م��ورد انتقادات 
مقامات اروپایی و آمریکایی  قرار گرفته و آنان درخواس��ت 
توقف هر دو اقدام ش��ده اند که این نش��انه تمامیت خواهی 

آنان و بی  توجهی به منافع ملی کشورمان است. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: پاسخ های 
قاطع و قانونی مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و سکوت 
معن��ادار آژانس بین المللی انرژی اتمی که در حقیقت تنها 
س��ازمان حقوقی و رس��می و بین المللی در این خصوص 
می باش��د حاکی ازانجام  اقدامات قانونی مسئوالن ذیربط 

کشورمان در حوزه هسته ای می باشد. 
وی مطرح کرد: به نظر می رسد در فرصت کوتاه باقی مانده 
هی��چ یک از دولتمردان اروپایی و آمریکایی خود را مقید به 
انجام تعهدات قانونی ندانسته و همان گونه که در سال های 
اخیر بطور کامل مشخص شد آنان می خواستند توافق نامه 
برجام برای کنترل بیش��تر بر اقدامات صلح آمیز هس��ته ای 
جمهوری اس��امی ایران باش��د.  کارشناس مسائل سیاست 
خارجی با اشاره به اینکه مقامات این کشورها حتی نخواستند 
بپذیرند کش��ورمان فراتر از قوانی��ن ان پی تی پروتکل های 
الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی را داوطلبانه اجرا کرده، 
خاطرنش��ان کرد: بر همین اساس دائما تاش دارند به طرق 
گوناگون بدون انجام وظایف خود، جمهوری اسامی ایران را 
در این حوزه علمی س��طح باال و مورد نیاز نسل های حال و 
آینده محدود نمایند و این محدودیت ها به هیچ عنوان بدون 

انجام وظایف طرف های غربی پذیرفته نخواهد بود.

تحلیل کارشناس سیاست خارجی در باره تولید اورانیوم فلزی  و واکنش غرب 

ادامه بدعهدی غرب 
مساوی پیشرفت هسته ای ایران

انتقاد ریابکوف از اقدامات مخرب برخی اعضای آژانس
معاون وزیر خارجه روس��یه ابراز تأس��ف کرد که برخ��ی اعضای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و حتی در ش��ورای ح��کام، تنها به دنبال بهانه 
و فرصتن��د تا با "درز اطاع��ات محرمانه" به رس��انهها، اوضاع پیرامون 
برنامه هس��تهای ایران را متشنج کنند. س��رگئی ریابکوف توضیح داد: 

آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیتهای هستهای ایران را زیر نظر داشته 
و گزارش��اتی را در این باره منتشر میکند. متأس��فانه محتوای این گزارشها 

بافصله از سوی برخی اعضای این سازمان در معرض عمومی قرار میگیرد. ما بر 
این عقیده هس��تیم و بارها مواضع خود در این باره را اعام کردهایم که این کار 
درس��تی نیست و مغایر با اصل محرمانه بودن گزارشات داخلی آژانس است. قبل 
از هر چیز، باید این امکان را به هئیتهای نمایندگی در وین و کارشناس��ان داد تا 

قبل از علنی شدن این اطاعات، روی مسائل کار کنند. فارس  

درخواست ضد برجامی یک  دیپلمات صهیونیستی 
سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آمریکا با الزم دانستن جبههای متحد 
علیه احیای توافق هستهای ایران، مدعی شد هرگونه بازگشت به برجام 

میتواند تآلویو را در خطر موجودیتی قرار دهد.
مایکل اُِرن در این باره توضیح داد: باید به واشنگتن بگوییم، اگر برجام 

را احیا کند، اسرائیل و خاورمیانه را در آستانه جنگ قرار میدهید.
این دیپلمات صهیونیست، توافق هستهای ایران را یک توافق فاجعه توصیف 

کرده و مدعی ش��د: ایران از طریق برجام به ساح اتمی میرسد و ما در اسرائیل 
بای��د تاش کنیم مانع این اتفاق ش��ویم. اُرن س��پس در اظهاراتی که حاکی از 
نگرانی او درباره هرگونه اقدام رژیم صهیونیس��تی علیه ایران بود، گفت: اگر این 
کار را کنیم )ممانعت از پیشرفت هستهای(، ایرانیها و گروههای حامی آن دهها 

هزار فروند راکت و موشک بر سر ما میریزند. مهر 

به تعهدات خود پایبند شوید
وزیر امور خارجه کش��ورمان به مقامات آمریکایی توصیه کرد که قبل 
از هرگون��ه پرحرفی درباره تعهدات هس��تهای ایران، بهفکر بازگش��ت 
دولتش��ان به تعهدات نقضش��ده خود ذیل برجام باش��ند. محمدجواد 
ظریف در پیامی توئیتری از مقامات آمریکایی بهدلیل پرحرفی درباره 

تعهدات برجامی ایران آن هم در ش��رایطی که کشورشان همه تعهدات 
خود در قبال برجام و قطعنامه ۲۲۳1 ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 

را زیر پا گذاشته است، انتقاد کرد. ظریف در توئیتر نوشت: مقامات دولت بایدن 
بر چه اساس��ی ب��ه حرف زدن درب��اره پایبندی ایران به برج��ام ادامه میدهند؟ 
ای��االت متحده در ماه مه س��ال ۲۰18 اردیبهش��ت 1۳97 مش��ارکت برجام را 
متوقف، برجام را نقض و کش��ورهایی را که قطعنامه ش��ورای امنیت را قطعنامه 

۲۲۳1رعایت میکردند، مجازات کرد. باشگاه خبرنگاران 
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ی��ک تحلیلگر سیاس��ی آمریکایی بر این باور اس��ت که 
جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا رویکردی مش��ابه 
دول��ت ترامپ در قب��ال جمهوری اس��امی ایران اتخاذ 

کرده است.
الرنس دیویدس��ون در ابتدای این مطلب اظهارات مقام 
های دول��ت بایدن در خصوص لزوم بازگش��ت ایران به 
تعهدات خود در چارچ��وب برجام را "کودکانه" توصیف 
ک��رد و افزود: ترامپ در س��ال ۲۰18 می��ادی به طور 
یکجانبه از توافق هس��ته ای ایران خارج ش��د. تا ژانویه 
۲۰۲۰ ترام��پ تع��داد تحریم های ای��ران را به بیش از 
1۰۰۰ تحری��م افزای��ش داد. ترام��پ در واق��ع یک فرد 
متوهم خیال پ��رداز و بی اخاق بود. او با رژیم های بی 
اخاق مثل عربستان س��عودی و اسرائیل که البی های 
فع��ال و قدرتمندی در آمریکا داش��تند، همراهی کرد و 
برای دریافت کمک ه��ای مالی از آمریکایی هایی که با 
ایران دش��من بودند، رویکرد پ��ول در برابر کار را اتخاذ 
کرد. می توان از صهیونیس��ت ها و همین طور سلطنت 

طلبان ثروتمن��د ایرانی که پس از انقاب به آمریکا فرار 
کردن��د، نام برد. وی در ادامه به واکنش تهران به خروج 
آمریکا از توافق هسته ای و اعمال مجدد تحریم ها اشاره 
کرد و نوش��ت: واکنش دولت ایران ب��ه خروج آمریکا از 
توافق هس��ته ای، قابل درک بود زیرا آنها متوجه شدند 
که ضررکننده اصلی در این توافق هستند. آنها با حسن 
نیت بر س��ر توافق هسته ای مذاکره کرده بودند، آنها به 
مف��اد توافق پایبند بودند ولی طرف دیگر یعنی آمریکا و 
اروپا به وعده هایشان عمل نکردند. آمریکا نه تنها بدون 
دلی��ل توافق هس��ته ای را نقض کرد بلک��ه به متحدان 

اروپایی اش برای نقض تعهداتشان فشار وارد کرد.
این تحلیلگر آمریکایی نوشت: با گذشت حدود یک سال، 
ایران که هم تحریم ش��ده ب��ود و هم تنها طرفی بود که 
مف��اد توافق را به طور کامل اج��را می کرد، به تدریج از 
مفاد توافق دور شد. در ژانویه ۲۰۲۰ بود که ایران اعام 
کرد دیگر هیچ محدودیتی برای غنی س��ازی اورانیوم و 
تعداد سانتریفیوژهای فعال قائل نخواهد بود. تسنیم 

یک هفتهنامه انگلیسی گزارش کرد که دانشمند دفاعی 
و هس��تهای ایران توسط یک س��اح یک تُنی اتوماتیک 

کنترل از راه دور ترور شده است.
هفتهنامه انگلیس��ی جوئیش کرونیکل طی گزارشی که 
مدعی اس��ت بر پایه اطاعات یکس��ری منابع آگاه تهیه 
ش��ده، نوشته است که شهید محسن فخریزاده دانشمند 
دفاعی و هستهای جمهوری اسامی ایران از طریق یک 
س��اح اتوماتیک کنترل از راه دور به ش��هادت رس��یده 
است. این هفتهنامه انگلیسی در تازهترین گزارش خود 
به نقل از منابع اطاعاتی نوش��ته است که شهید فخری 
زاده با یک ساح اتوماتیک و کنترل از راه دور و به وزن 

حداقل یک تُن ترور شده است.
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت که س��ازمان جاسوس��ی 
»موس��اد« ظرف هش��ت ماه، قطعات این ساح سنگین 
را به صورت مخفیانه به ایران وارد کرده و س��پس آن را 
مونتاژ کرده است. جوئیش کرونیکل همچنین در بخشی 
از گزارش خود مدعی ش��ده اس��ت که تیم ترور ش��هید 

فخریزاده متش��کل از ۲۰ ایرانی و اس��رائیلی بوده که به 
مدت هشت ماه این مقام دفاعی و هستهای ایران را زیر 
نظر داشتهاند. بر اس��اس این گزارش، تدارکات عملیات 

ترور فخریزاده از ماه مارس ۲۰۲۰ آغاز شده است.
این هفتهنامه انگلیسی همچنین در بخشهایی از گزارش 
خود مدعی ش��ده اس��ت که رژیم صهیونیس��تی بدون 
دخالت آمریکا عملیات ترور دانشمند دفاعی و هستهای 
ای��ران را پیش برده اس��ت و رژیم صهیونیس��تی قبل از 

حمله تنها یک سرنخ کوچک به آمریکا دادهاند.
ش��هید محس��ن فخریزاده، دانشمند هس��تهای ایران و 
رئیس س��ازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بعدازظهر 
روز جمعه هفتم آذر ماه در اقدامی تروریستی در منطقه 

آبسرد در شمال استان تهران به شهادت رسید.
پس از انتش��ار این خبر، روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز 
ب��ه نقل از س��ه مق��ام اطاعاتی گزارش ک��رد که رژیم 
صهیونیس��تی پش��ت پرده ترور این دانش��مند دفاعی و 

هستهای ایران بوده است. صداوسیما 

تحلیلگر آمریکایی:

بایدن رویکرد مشابه ترامپ را در قبال ایران 
اتخاذ می کند

هفته نامه انگلیسی:

فخریزاده با یک سالح اتوماتیک یک تُنی 
ترور شد

پنج ش��نبه 1۶ بهمن بود که امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانسه پیشنهاد داد که »یک میانجی صادق« در مذاکرات 
میان آمریکا و ایران برای احیای توافق هس��تهای باشد که 
دونالد ترامپ رئیس پیش��ین آمریکا در سال ۲۰18 از آن 
خارج ش��د. مکرون به اندیشکده ش��ورای آتانتیک گفت 
که ه��ر کاری بتوانم برای حمایت از ه��ر اقدامی از جانب 
آمری��کا برای مش��ارکت دوباره در مذاکراتی دش��وار انجام 
خواهم داد. س��عی خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد 

در این مذاکرات باش��م. رئیس جمهور فرانس��ه بارها سعی 
کرده بود دونالد ترامپ را متقاعد کند تا به توافق هستهای 
پایبند باشد، اما موفق نبود. او همچنین خواستار مذاکراتی 
جدید با ایران ش��د که با حضور عربس��تان سعودی و رژیم 
صهیونیستی باشد و محدودیتهایی بر برنامه موشکی ایران 
اعمال کند. عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی سرسختانه با 
توافق هس��تهای که در سال ۲۰1۵ انجام شد، مخالف بوده 
ان��د و از تصمیم ترامپ برای خ��ارج کردن آمریکا از توافق 

حمای��ت کرده بودند. مکرون در ادام��ه اظهار کرد: ما باید 
راهی پیدا کنیم که عربستان سعودی و اسرائیل هم در این 
مذاکرات حضور داش��ته باشند، چراکه آنها از شرکای مهم 
منطقه هس��تند و مس��تقیما در نتیجه اقدامات ما با دیگر 
دوس��تانمان در منطقه ذی نفع هستند. این در حالی است 
که مواضع رژیم صهیونیس��تی و عربس��تان درباره برجام و 
میزان مخالفت این دو کشور با این توافق بر کسی پوشیده 
نیس��ت. در دوران ترامپ هم اتفاقا همین دو کش��ور نقش 
مخربی درباره برجام و تش��ویق ترامپ به خروج از برجام و 

اعمال فشار حداکثری بر تهران داشتند.
مک��رون هفته گذش��ته نی��ز در اظهاراتی بدون اش��اره به 
بدعهدیهای طرف غربی در پایبندی به تعهداتش در برجام 
و خ��روج یکجانبه آمریکا از آن، مدعی ش��د که مذاکره با 
ایران بسیار سختگیرانه خواهد بود. جان اف لودریان، وزیر 

خارجه فرانس��ه هم  18 بهمن با انتش��ار پیامی در توئیتر 
ضمن اش��اره به موضوع برجام، نوشت: فرانسه با سه کشور 
آمری��کا، انگلیس و آلمان پیرامون پرونده هس��تهای ایران 
مذاک��رات مهمی را انج��ام داده اس��ت. او در ادامه برنامه 
صلح آمیز هستهای ایران را یک چالش هستهای و امنیتی 
توصیف کرد. تقریبا س��ه سال گذش��ته هنگامی که دونالد 
ترام��پ رئیس جمهور س��ابق آمریکا از برجام خارج ش��د، 
اروپ��ا به اقدام ترامپ اعتراض کردند و توافق هس��تهای با 
ایران را دس��تاورد درخشان دیپلماسی و چند جانبه گرایی 
توصیف کردند. آنها مدعی شدند تاش میکنند که با وجود 
تحریمهای واشنگتن، ایران بتواند از مزایای توافق هسته ای 
بهرهمند شود. اما وعدههای اروپا شرکای اروپایی برجام در 
نهایت از حد حرف ماند و حتی تمهیداتی، مانند اینستکس 

هم در نهایت نتیجه ای نداشت. باشگاه خبرنگاران 

  وقتی مکرون خودش هم نمیداند چه میخواهد؛

مواضع ضد و نقیض اروپا در برجام؛ فرانسه صالحیت 
میانجی گری را دارد؟


