
همکاری جانسون با دولت بایدن 
درخصوص ایران 

نخس��توزیر انگلی��س ب��ا دلگ��رم کنن��ده خواندن 
سیگنالهای دولت جدید آمریکا درباره ایران، گفت 
که تحوالت مهمی در نزدیک شدن تفکرات لندن-

واش��نگتن درخصوص موضوعات مختلف از جمله 
مسائل مربوط به ایران رخ داده است.

بوریس جانس��ون در مصاحبه با ش��بکه آمریکایی 
س��ی.بی.اس ضمن اشاره به دو تماس تلفنی مثبت 
و س��ازندهای ک��ه با بایدن داش��ته، گفت ش��اهد 
نزدیک ش��دن اولویته��ای واش��نگتن و لندن طی 
هفتههای اخیر بوده است. وی درباره نزدیک شدن 
دیدگاههای آمریکا و انگلیس درخصوص موضوعات 
مختلف از جمله ایران، توضیح داد: تحوالت مهمی 
طی چند هفته اخیر درخصوص نزدیک شدن نحوه 
تفکر آمری��کا و انگلیس درب��اره موضوعات خاصی 

مانند ایران، ناتو و تغییرات اقلیمی رخ داده است.
وی در ادامه از پاس��خ به س��وال مجری س��یبیاس 
درباره اظهار نظر قدیمی و منفی بایدن در مقایسه 
کردن رهبر ح��زب محافظهکار انگلیس )ش��خص 
جانس��ون( با »دونالد ترامپ« رئیس��جمهور سابق 

آمریکا، طفره رفت. باشگاه خبرنگاران 

خبر

ایران؛ همسایه روزهای سخت 
افغانستان

حادث��ه تلخ آتش س��وزی گمرک اس��ام قلعه در 
هرات افغانس��تان عاوه بر خسارات مالی فراوان به 
این کش��ور و مردم رنجدی��ده آن، بار دیگر اتحاد و 
همبس��تگی دیرین دو همسایه را در شکلی جدید 

به نمایش گذاشت.
روز شنبه در اولین ساعات پس از آغاز آتش سوزی 
در گمرک اس��ام قلعه، رسانه های ایران با جدیت 
آن را دنب��ال کرده و موجب واکنش س��ریع دولت 
ایران در یاری رس��انی به کشور همسایه و تاجران 

افغانستانی فعال در این منطقه اقتصادی شدند.
تخمینهای نخستین از میزان خسارات وارده ناشی 
از این آتش س��وزی مهیب حاکی است که چیزی 
بی��ش از ۵۰ میلیون دالر کاال در این آتشس��وزی 

خسارت وارد شده است.
ش��بکه تلویزیونی آریانیوز افغانس��تان در گزارشی 
اعام کرد: " اگر کمک س��ازمان آتشنش��انی استان 
خراس��ان رضوی ایران نبود، معلوم نبود آتشنشانان 
هراتی چگونه می توانستند این حجم از شعله های 
کنت��رل نش��دنی را مهار کنند و ای��ن در حالی بود 
که نیروهای پیمان ناتو به درخواستهای مکرر دولت 
افغانس��تان برای فرستادن هلیکوپتر آبپاش پاسخی 
نداده بودند." این رس��انه افغانستانی افزود: "کمک 
ایران هم در مهار آتشس��وزی و هم در فراهم کردن 
مکانی امن برای کامیون هایی که بدنبال مکانی امن 
برای فرار از آتشبودند و نمیتوانستند به سوی هرات 

حرکت کنند، حیاتی و نجات بخش تاجران بود."
آریان��ا نیوز اضافه کرد: آنچه مهم اس��ت، ش��تافتن 
س��ریع ایرانیها ب��رای کم��ک و امتن��اع نیروهای 
خارجی از فرس��تادن هلیکوپتر آتشنشانی به محل 
حادثه است. این رس��انه افغان افزود: این که دلیل 
امتناع نیروهای ناتو چه بوده، هنوز روش��ن نیست. 
اما یک موضوع به خوبی در این حادثه روش��ن شد. 
اینکه همس��ایهها در روزهای خ��وب و بد کنار هم 
ق��رار دارند، در حالی که بیگانگان در روز بد به درد 

کسی نمیخورند.
تارنمای ش��بکه آریانا نیوز  نیز در گزارشی نوشت: 
این مس��ئله نش��ان داد که نیروهای خارجی دیر یا 
زود از افغانس��تان رفتنی هس��تند، ولی همسایگان 
همواره در کنار هم بوده و مناسبات نیک مبتنی بر 
احترام متقابل راهی اس��ت برای سعادت و آرامش 
در منطقه. این رس��انه افزود: آتشسوزی در گمرک 
اس��امقلعه آیینه همکاری و همیاری منطقهای به 
ش��مار میرود و نیاز است که مس��ئوالن و مقامات 

افغانستان روی آن حساب ویژه باز کنند.
تارنمای خبری طلوع نیوز افغانس��تان نیز با اش��اره 
به واکنش س��ریع ایران به حادثه آتش س��وزی در 
مرز این کش��ور نوش��ت: با وجود اینکه آمریکاییها 
در این والیت از تجهیزات پیش��رفته و بالگرد برای 
اطف��اء حریق برخوردار بودهاند، اما حاضر نش��دند 
اندکی از تواناییهای لجستیکی خود را اختیار طرف 

افغانستانی قرار دهند.
طلوع نیوز افزود: اما آتشنش��انان ایرانی برای مهار 
حریق اعزام ش��دند و بیمارستان شهر تایباد نیز به 
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سیاس��ت روز با اش��اره به اظهارات جو بایدن در خصوص 
یم��ن و س��فر مارتین گریفیتی��س نماینده وی��ژه دبیرکل 
س��ازمان ملل در امور یمن به تهران از س��خنگوی وزارت 
خارجه کش��ورمان پرس��ید که آیا این به معنای چراغ سبز 
آمری��کا برای آغاز مذاکره اس��ت؟ که س��عید خطیب زاده 
تصری��ح کرد: آنچه اتفاق افتاد از قبل برنامه ریزی ش��ده و 
زمان سفر نیز از قبل تعیین شده بود. یکی دو بار به خاطر 

کرونا و پروتکلهای مربوط به آن به تعویق افتاده بود.
وی افزود: ایران در موضوعات منطقه ای با کشورهای منطقه 
گفتوگو میکند و البته سازمان ملل به عنوان تسهیل کننده 

بسیاری از این گفتوگوها جایگاه خودش را دارد.
خطیب زاده  در پاسخ به سؤال دیگری درباره نامه جمهوری 
اس��امی ایران به آژانس بین الملل انرژی اتمی در خصوص 
اصل محرمانگ��ی اطاعات عنوان کرد: ای��ن اولین نامه ما 

نبوده است و انشاءاهلل آخرین نامه ما باشد.
س��خنگوی وزارت خارجه اف��زود: در خص��وص همکاریها 
با آژانس ب��ه عنوان نهاد فنی موض��وع، نهایت همکاری را 
داش��تیم. متاس��فانه در گذش��ته چندین بار درز اطاعات 
صورت گرفته اس��ت. آژانس مسؤولیت قطعی و مستقیمی 
نس��بت به حفظ محرمانگی تمامی اس��ناد همه کشورها از 

جمله جمهوری اسامی ایران دارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه البته این اسناد 
محرمانه هس��تند، یادآور ش��د: فعالیتهای هستهای ایران 

کاما شفاف است و هیچ محل سؤالی نیست. 
خطیبزاده افزود: متاسفیم برخی سهل انگاریهای جدی در 
اطاعاتی که به آژانس داده شده در گذشته رخ داده است و 
برای یادآوری مسؤولیت آژانس این نامه ارسال شده است. 
سخنگوی وزرات امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
در خصوص توئیت »آنتون��ی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا 
مبن��ی بر اینکه دیپلماس��ی اصولی تنه��ا راه جلوگیری از 
دس��تیابی ایران به س��اح هستهای اس��ت، اظهار داشت: 

تفسیر توئیت وزیر خارجه آمریکا با خودشان است.

خطیبزاده اضافه کرد: ایاالت متحده آمریکا متاسفانه همچنان 
بر رویه غلط دولت قبل��ی حرکت میکند و آنچه امروز اتفاق 
میافت��د با قبل از ۲۰ ژانویه هیچ فرقی نکرده اس��ت و همان 
فش��ار حداکثری و جنایت در حق ملت ایران و با تحریمهای 
ظالمانه و در نظر نگرفتن حقوق بینالملل امروز هم ادامه دارد. 
وی گفت: این حرف نیس��ت که ماک نظر ماست. آمریکای 
کنونی همچنان هیچ فرقی با دوران ترامپ در خصوص اعمال 
تحریمها نکرده اس��ت. این نقطه ش��رمی برای آنهاس��ت که 
کارزار انتخاباتی خود را بر مبنای فاصله گرفتن از سیاستهای 

گردنکشانه دولت ترامپ بنا گذاشته بودند.
س��خنگوی وزارت خارجه بیان کرد: سیاست اصولی یعنی 
بازگشت به چندجانبهگرایی، اجرای تعهدات و اصاح مسیر 
غلط و مهمتر از همه اگر فکر میکنند سیاست دولت قبلی 
شکست خورده از آن مسیر باز گردند و ایران هم همانطور 
که علنی گفته، پاس��خ مناس��ب را به اصاح سیاس��تهای 
آمریکا خواهد داد. وی در پاسخ به سؤال خبرگزاری فرانسه 
درباره اظهارات س��ید محمود عل��وی وزیر اطاعات درباره 
برنامه هستهای ایران و اینکه اگر ایران به سراغ ساح اتمی 
برود، مقصر آنهایی هستند که ایران را وادار به چنین کاری 
کردند، تصریح کرد: موضع جمهوری اس��امی ایران تغییر 
نکرده است و این موضع بر صلح آمیز بودن همه فعالیتهای 

هستهای است و این موضع نیز تغییری نکرده است.
خطیبزاده اضافه کرد: فتوای مقام معظم رهبری در حرمت 
س��احهای هستهای و کش��تار جمعی در جای خود باقی 
است. س��خنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات 
بوریس جانس��ون نخس��توزیر انگلیس مبنی ب��ر اینکه در 
نگ��رش آمریکا و انگلیس در خصوص ایران تحوالت مهمی 
ایجاد شده و آیا در این مدت کوتاه )اجرای مصوبه مجلس( 
این امکان وجود دارد که طرفهای برجامی به تعهداتش��ان 
عمل کنند؟ که سؤال یکی از خبرنگاران بود اظهار داشت: 
نمیتوان��م آنچه مقام اروپایی را ادعا کرده تفس��یر کنم. اگر 
این بدان معناست که آمریکا پذیرفته و متوجه شده که این 
تحول باید در راستای اجرای تعهداتش باشد شنیده خوبی 
اس��ت ولی این ش��نیدهها کفایت نمیکند و ما باید منتظر 

عمل طرفهای دیگر باشیم.

  موشک جزو ابزار دفاعی ایران است
وی در خصوص اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
مبنی ب��ر اینکه آمریکا ب��رای جلوگیری از توس��عه برنامه 
موش��کی ایران تاش زیادی را ص��ورت میدهد، نیز گفت: 

هیچ کشوری در دنیا نیست که درباره مصالح ملی و امنیت 
ملی خود مصالحه کند. ایران به عنوان کنش��گر ش��ناخته 
شده در صحنه بینالمللی و کنشگر عقانی در مورد امنیت 

ملی و منافع ملی خود با کسی مصالحه نمیکند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: موشک جزو ابزار 
دفاعی ایران اس��ت و برنامه موشکی ایران دفاعی و تدافعی 
اس��ت. برجام موضوع دیگری است و برای حل و فصل یک 
بحران س��اختگی در مورد فعالیتهای صلح آمیز هس��تهای 

ایران در مسیر خودش در مسیر پیگیری است.
وی درباره اظهارات »محمدحس��ین فرهنگی« س��خنگوی 
هیأت رئیس��ه مجلس در خصوص س��فر قالیباف به مسکو 
و اینک��ه وزارت خارجه نتوانس��ت هماهنگ��ی الزم را برای 
تحویل پیام رهب��ر انقاب انجام دهد، با رد این اظهارات و 
با اشاره به اظهارات دستیار مجلس در این خصوص عنوان 
کرد: آنچه از قول س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس گفتید 
درس��ت نیست و ایشان احتماال اطاع دقیقی از موضوعات 
ندارد کما اینکه معاون بینالملل مجلس نیز در این خصوص 
اظهاراتی دیگر را بیان کرد. س��خنگوی دستگاه دیپلماسی 
عنوان ک��رد: وزارت خارجه و خود آق��ای قالیباف میدانند 
وزارت امور خارجه در چه ابعاد، س��طحی و با چه تاش و 

فعالیتی برای این سفر هماهنگیهایی را داشته است.
خطیبزاده اضافه کرد: خوب نیس��ت از تریبون س��خنگویی 
ریاس��ت مجلس حرفی زده بش��ود که درس��ت نیست. اگر 
مصالح عالی نظام و مصال��ح ملی اجازه نمیدهد که وزارت 
خارج��ه بی��ش از این ورود کن��د، به این معنا نیس��ت که 

ادعاهای بعضا پراکنده مطرح شده، درست است.
وی گفت: اگر هم دوس��تان خیلی اص��رار دارند که تمامی 
م��وارد در فضای عمومی گفته ش��ود ما پیش��نهاد میکنیم 
سؤال را در صحن ببرند و آن وقت تمام جزییات در فضای 

عمومی میتواند گفته شود. از این فضا عبور کنند.
 س��خنگوی وزارت خارج��ه درباره ادعای مطرح ش��ده در 
رس��انههای ترکی��ه مبنی بر بازداش��ت یک��ی از کارمندان 
سرکنس��ولگری ای��ران در اس��تانبول گفت: هی��چ کارمند 
سرکنس��ولگری ایران بازداشت نشده است و اصا نمیتواند 

چنین رخ دهد چون خاف رویهها و پروتکلهاست.

وی یادآور ش��د: آنچه رخ داده بازداشت یکی از اتباع ایرانی 
در هنگام ورود اس��ت. با دولت ترکیه در تماس هس��تیم و 
انشاءاهلل نتیجه را خواهیم گفت. این موضوع باید در مسیر 

خودش انشاءاهلل به زودی حل شود.

 اروپاییها راه ساده تری دارند، به تعهدات 
برجامی برگردند

وی درباره بیانیه اخیر س��ه کشور اروپایی در برجام درباره 
تولی��د اورانیوم فلزی عنوان کرد: س��ه کش��ور اروپایی راه 
س��ادهتری را دارند که به همه تنشها پایان دهند و آن این 
اس��ت که به تعهدات برجامی خود برگردند و این راه بسیار 

سادهتر از راهی است که االن در پیش گرفتهاند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ابراز نگرانیهای سه کشور 
اروپای��ی در خص��وص تولید اورانیوم فل��زی بیان کرد: بحث 
سوخت پیشرفته راکتورها یک موضوع قدیمی است و ایران 
در حوزه تحقیق و گس��ترش دانش صلح آمیز هستهای خود 
همواره این را مدنظر داش��ت و این را به خاطر برجام متوقف 
کرده بود. وی با ذکر این نکته که اورانیوم فلزی ضرورت اصلی 
برای  رسیدن به این سوخت پیشرفته است، خاطرنشان کرد: 
ایران کاری نکرده اال تحقیق و توس��عه برای سوخت راکتور 

تحقیقاتی تهران و این همه جای نگرانی ندارد.
خطیبزاده درباره آمادگی کش��ورها ب��رای میانجیگری بین 
ای��ران و آمری��کا از جمله اظهارات مقام��ات قطری در این 
زمینه گف��ت: ما از کم��ک همه اس��تقبال میکنیم و قطر 
در بین دوس��تان و همکاران نزدی��ک منطقهای ایران قرار 
دارد و همواره رایزنیهای بس��یاری نزدیکی بین دو کش��ور 
در س��طوح مختلف برقرار بوده اس��ت. وی با بیان اینکه ما 
از ه��ر حرکتی که به کاهش تنش��ها کمک کند اس��تقبال 
میکنیم، یادآور ش��د: اجرای تعهدات آمریکا خیلی نیازمند 
پیام بردن نیست، آمریکا فردای روزی که بخواهد از مسیر 
شکس��ت خورده دولت قبلی فاصله بگیرد، راهش باز است 
و به سادگی میتواند چنین کند. این دیپلمات ارشد ایرانی 
باین کرد: تاسف اینجاس��ت که دولت فعلی آمریکا شریک 
نقض و گردنکش��ی دولت قبلی علیه ملت ایران شده و این 

روند سازندهای نیست و امیدواریم متوقف شود. 

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز: 

ایران در موضوعات منطقه ای با 
کشورهای منطقه گفت  وگو می کند

مسکو از طرح چین برای بازگشت آمریکا به برجام حمایت می کند
مع��اون وزیر خارجه روس��یه اعام ک��رد که از طرح چین ب��رای برگزاری 
مذاکرات چندجانبه درباره بازگشت آمریکا به برجام حمایت میکند.سرگئی 
ریابک��وف درخصوص طرح چین توضی��ح داد: ما با هردو همکاران چینی 
و آمریکای��ی خود بحثهایی داش��تیم. ما مخالف مش��ارکت در این رخداد 

نیستیم، گرچه واضح است به منظور برگزاری مؤثر این نشست، الزم است 
که حداقل یک درک تقریبی از چگونگی پایان این نشس��ت ارائه ش��ود. معاون 

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که برگزاری چنین نشستی در شرایطی که ضرباالجل 
۲۱ فوریه ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی در حال فرارس��یدن است، بسیار 
حائز اهمیت است. ریابکوف گفت: ما از ایاالت متحده درخواست میکنیم که از خود 
اراده سیاسی نشان داده و به ایران و دیگر اعضای جامعه بین الملل سیگنالی درباره 

آمادگی خود برای بازگشت به برجام نشان دهد. فارس 

گفت وگوی سازنده بالروس و ایران موجب تقویت روابط می شود
رئیس ش��ورای جمهوری ب��اروس، ناتالیا کاچان��ووا از طرف خود و به 
نمایندگی از شورای جمهوری، روز پیروزی انقاب اسامی را به محمد 
باقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسامی و همکاران ایرانی تبریک 
گفت.  وی در پیام تبریک خود ابراز اطمینان کرد، گفت وگوی سازنده 

پارلمانی باروس و ایران موجب تقویت بیش��تر روابط دوس��تانه بین دو 
کشور و همچنین گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی ، 

تجاری ، اقتصادی و س��ایر حوزه ها در راستای منافع ملت های باروس و ایران 
خواهد شد.  ناتالیا کاچانووا، برای همتای ایرانی خود سامتی و موفقیت در کار 
پر مس��ئولیت و صلح و رفاه را برای ایران آرزو کرد. جمهوری اس��امی ایران در 
راستای سیاس��ت خارجی خود، توسعه مناسبات با همه کشورها را به جز رژیم 

غاصب صهیونیستی در دستور کار قرار داده است. ایسنا 

طبق فرمایش رهبر انقالب، بر اساس بدبینی مذاکره کردیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در صفحه اینستاگرامش نوشت: رهبر 
انقاب هیچگاه نس��بت ب��ه مذاکره و نیت طرفهای مقابل خوش��بین 
نبودن��د و از روز اول تا آخر هم فرمودند خوش��بین نیس��تند و طبق 

فرمایش ایشان، بر اساس بدبینی مذاکره کردیم.
سید عباس عراقچی افزود: البته مشخص هم شد که حق با ایشان بود 

و در همه موارد این مس��ئله روشن شد.ما هم طبق فرمایش رهبر انقاب، 
بر اساس بدبینی مذاکره کردیم.

وی اضاف��ه کرد: ایش��ان توصیهای که همواره به ما داش��تند ای��ن بود که حتماً 
ب��ا بدبین��ی و عدم اعتماد نس��بت به ط��رف مقابل مذاکره کنی��د و ما هم روی 
همین مس��یر حرکت کردیم، ولی در عین حال همیش��ه از نفس مذاکره و تیم 

مذاکرهکننده حمایت کردند.  تسنیم 
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س��فیر جمهوری اس��امی ایران در پاکس��تان باتاکیدبر 
جایگاه قوی دوکشور در جهان اسام برای تحکیم وحدت 
مسلمانان و مقابله با تهدیدهای مشترک از جمله اسام 
هراسی،گفت:با وجودی که رژیم صهیونیستی مهمترین 
عامل ناامنی منطقه اس��ت، برخی کشورها مسیر توسعه 

طلبی این رژیم اشغالگر را هموار کردهاند.
س��ید محمدعلی حسینی به دیدار س��ناتور سراج الحق 
رهبر حزب جماعت اس��امی پاکس��تان رف��ت. در این 
دیدار مسووالن ارشد حزب جماعت اسامی و همچنین 
احسان خزاعی رایزن فرهنگی سفارت ایران در پاکستان 
نیز حضور داشتند. س��فیر ایران و رییس حزب جماعت 
اس��امی آخرین تحوالت مربوط به همکاریهای دوجانبه 
ایران و پاکستان، تحوالت منطقه، فلسطین و چالشهای 
پیش روی جهان اسام، افغانستان و پدیده اسام هراسی 
را مورد بررسی قرار دادند. حسینی با قدردانی از مواضع 
حزب جماعت اس��امی پاکس��تان به ویژه سناتور سراج 
الحق در محکومیت اس��ام هراس��ی و مخالفت صریح با 
توطئه سازش با رژیم اش��غالگر قدس، گفت: مشترکات 
فراوان میان ایران و پاکستان این روابط را قویتر کرده و 

دشمنان موفق به آسیب زدن به آن نخواهند شد.
وی افزود: همسایگی ایران و پاکستان حکمت و مصلحت 
خداوندی است و هیچ قدرتی نمیتواند این همسایگی را 
از ما سلب کند. سفیر کشورمان اظهار داشت: ملت ایران 
روزهای گذش��ته چهل و دومین سالگرد پیروزی انقاب 
ش��کوهمند اسامی را جشن گرفت، جشنی که علی رغم 
تحریمها و تهدید دش��منان از روز اول پیروزی انقاب تا 

ب��ه امروز ادام��ه دارد و مردم ایران با ق��وت به حرکت در 
مسیر خود ادامه میدهند. وی با طرح وضعیت اسفناک در 
منطقه خاورمیانه به ویژه کش��ورهای اسامی مانند یمن، 
سوریه، لیبی و همچنین وضعیت افغانستان، گفت: دخالت 
خارجیها منجر به نابودی زیرس��اختها در این کش��ورها و 
ج��ان باختن هزاران نفر ش��ده اس��ت. س��ید محمدعلی 
حسینی افزود: در افغانس��تان نیز شاهد تداوم دخالتهای 
آمریکا هستیم که جز تخریب، تشدید قاچاق موادمخدر و 

افزایش افراط گرایی نتیجه دیگری درپی نداشته است.
وی به پدیده اس��ام هراسی و تاش رژیم صهیونیستی 
ب��رای افزایش توس��عه طلبی و توطئه س��ازش پرداخت 
و گفت: خوش��بختانه ایران و پاکس��تان نس��بت به این 
موضوعات حساسیت خوبی نشان داده و با اعام مواضع 
صری��ح خود علیه اس��ام هراس��ی و توطئه س��ازش با 
صهیونیستها، برای همگرایی در میان کشورهای اسامی 

و وحدت مسلمین تاش میکنند.
س��فیر ایران در پاکستان اظهار داشت: درحالی که رژیم 
غاصب صهیونیستی بزرگترین دشمن قسم خورده اسام 
و مسلمین است اما برخی کشورها برای عادیسازی روابط 

با این رژیم از یکدیگر سبقت میگیرند.
رهبر جماعت اس��امی پاکس��تان نیز با تمجید از نقش 
رهب��ری امام خمینی )ره( و دیدگاه مش��ترک بنیانگذار 
حزب جماعت اسامی در شبه قاره با بنیانگذار جمهوری 
اس��امی ایران، گفت: دوستی با ایران را افتخار میدانیم 
و علی رغم ناخرسندی برخی طرفها، ما خواستار تقویت 

هرچه بیشتر روابط پاکستان با ایران هستیم. ایرنا 

بعد از گذش��ت حدود یک م��اه از روی کار آمدن دولت 
بایدن در ایاالتمتحده مشخصش��ده که قرار نیس��ت این 
کش��ور به این س��ادگی به برج��ام بازگ��ردد. ظاهرا باید 
منتظ��ر دبه درآوردن بایدن هم باش��یم!.  مقامات دولت 
جدید آمریکا بهصراحت بیان میکنند که ابتدا ایران باید 
به توافق هس��تهای بازگردد و همچنین ضروری اس��ت 
درباره گستردهتر شدن برجام نیز مذاکره و توافق شود.

اتخاذ سیاست »صبر تاکتیکی«، یعنی دموکراتها حساب 
ویژه��ای بر روی نقد کردن سیاس��ت فش��ار حداکثری 
دونالد ترام��پ بازکردهاند. در یک تصوی��ر بزرگتر ابتدا 
ایران با ۱+۵ به رهبری آمریکا در زمان دموکراتها، توافق 
هستهای را که بهموجب قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت 
تائید شد امضا میکند، دولت جمهوریخواه ترامپ ضمن 
خروج از توافق با تهدید، ارعاب و فش��ار خواهان امضای 
تواف��ق جدیدی برای اخ��ذ امتیازات و تضعیف بیش��تر 
مؤلفههای قدرت ایران میش��ود، اینک با روی کار آمدن 
دولت جدید دموکرات برخاف مدعیان تطهیر آمریکا از 
تغییر توافق که در زمان دموکراتها به س��رانجام رسیده 
سخن گفته میشود. این امر نشاندهنده این است که در 
یک دی��دگاه کانتر اتفاقاً سیاس��ت دو حزب در آمریکا 
بهنوعی مکمل همدیگر اس��ت. بماند که در همان زمان 
دموکراتها و از لحظه ش��روع توافق )فارغ از بحث داده و 
ستانده(، خلف وعدههای بسیاری از جانب غربیها بهویژه 

آمریکا صورت گرفت.
اش��اره به نق��ش اروپاییها نی��ز در فراین��د امضای توافق 
هستهای در سال ۱394، بعد از خروج ترامپ از برجام و 
در حال حاضر و پ��س از روی کار آمدن دموکراتها برای 
درک ماهیت روابط بینالملل حائز اهمیت است. سه کشور 

آلمان، انگلیس و فرانسه که به حداقل تعهدات خود بعد 
از خروج آمریکا از توافق هس��تهای برای جبران خسارت 
داده بودند متعهد نبودهاند این روزها پرچمدار تحتفشار 
ق��رار دادن و ایجاد جنگ روانی علیه ایران ش��دهاند. در 
آخرین اقدام سه کشور اروپایی بیانیهای منتشر و در آن 
نسبت به تولید اورانیوم فلزی ابراز نگرانی و ایران را متهم 

به نقش تعهدات برجامی کردند.
در پاس��خ به ای��ن بیانیه، محمدجواد ظری��ف در توییتر 
مش��کل اصلی برجام را مربوط به نق��ض تعهدات توافق 
توس��ط آمریکا دانست و اینکه خود اروپاییها نیز وظایف 

خود را مطابق برجام انجام ندادهاند.
انتش��ار بیانیه تنها موضعگیری اروپاییها در هفتههای و 
ماههای اخیر نبوده اس��ت و همانطور که گفته ش��د در 
این ب��اره میتوان به مجموعه اقدامات مقامات و س��ران 
کش��ورهای انگلیس، فرانس��ه و آلمان اشاره کرد. حدود 
دو هفت��ه قبل نیز س��ه دیپلمات اروپای��ی در گفتوگو با 
واالس��تریت ژورنال مدعی شده بودند که شواهد تازهای 
از سایتهای اعامنش��ده در ایران توسط بازرسان آژانس 

بینالمللی انرژی اتمی بهدستآمده است.
سیاست صبر واش��نگتن در کنار اقدامات اروپاییها برای 
تحتفشار قرار دادن ایران در حالی است که مطابق ماده 
6 قان��ون اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریمها و صیانت از 
منافع ملت ایران، دولت موظف شده چنانچه کشورهای 
۱+4)انگلی��س، فرانس��ه، آلمان، چین و روس��یه( اقدام 
جدی در قبال عادی نشدن روابط بانکی، عدم رفع موانع 
صادرات فروش نفت و بازگش��ت سریع ارز حاصل از آن 
انجام ندهند، نظارتهای فرات��ر از پادمان ازجمله اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی میباید متوقف شود.  الف 

  سفیر ایران طی دیدار با رهبر جماعت اسالمی پاکستان مطرح کرد؛

رژیم صهیونیستی مهمترین عامل بی ثباتی در منطقه است
  دبه درآوردن های تمام نشدنی!


