
آمریکا به برجام بازگردد، اهرم 
فشارش را از دست می دهد

نماینده رژیم صهیونیس��تی در سازمان ملل موضع 
این رژیم را درباره بازگش��ت دولت جدید آمریکا به 

توافق هستهای بیان کرد.
گیلعاد اِردان در این باره افزود: ما بر این عقیدهایم 
که اگر آمریکا به توافقی که از آن خارج ش��ده بود، 
بازگردد، تمام اهرم فشارش را از دست خواهد داد. 
او در اظهارات��ی خصومت آمیز علی��ه ایران مطرح 
ک��رد: به نظر می رس��د که تنها تحری��م های فلج 
کنن��ده، حف��ظ تحریم های فعل��ی و حتی افزودن 
تحری��م های جدید به هم��راه تهدید معتبر نظامی 
که ایران از آن بترس��د، ممکن اس��ت ایران را وارد 
به مذاکراتی واقعی با کش��ورهای غربی کند که می 
تواند در نهایت به توافقی بیانجامد که واقعا قادر به 
جلوگیری از پیش روی ایران)به س��مت تسلیحات 

هستهای( باشد. ایسنا 

اخبار

به رغم ضرب االجل سوم اسفند، 
هنوز امکان نجات برجام وجود دارد

شبکه سی.ان.بی.س��ی در گزارشی درباره تنشهای 
ایران و آمریکا بر سر توافق هستهای برجام نوشت: 
به رغم ضرباالجل ۲۳ فوریه )سوم اسفند( هنوز هم 

امکان نجات دادن این توافق وجود دارد.
گزارش سی.ان.بی.س��ی تحت این عنوان منتش��ر 
ش��ده اس��ت: »تا به ام��روز، تولید اورانی��وم فلزی 
"جدیترین اقدام هستهای" ایران است اما هنوز هم 

امکان نجات توافق وجود دارد.
طبق ای��ن گ��زارش جدیدتری��ن اقدام ای��ران در 
نقض توافق هس��تهای س��ال ۲۰۱۵ )برجام( توجه 
قدرته��ای بینالمللی را جلب ک��رده و مخاطرات را 
برای بازگشت به این توفق چند کشوری باال میبرد 
با توج��ه به اینکه ایران خواهان برداش��ته ش��دن 

تحریمهاست.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: آژانس بینالمللی 
انرژی اتمی هفته گذشته در یک گزارش تایید کرد 
ک��ه ایران تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده اس��ت؛ 
اقدامی که نقض مولفههای توافق ۲۰۱۵ مشهور به 
برجام اس��ت توافقی که در ازای اعمال محدودیتها 
روی برنامه هستهای ایران تحریمها روی این کشور 

را برداشت.
به ادعای این رسانه آمریکایی، تولید اورانیوم فلزی 
متفاوت از غنی سازی اورانیوم است و مورد مصرف 

کمی در برنامه صلح آمیز هستهای دارد.
به نوش��ته سی.ان.بی.س��ی، ایران میگوید که این 
اقدام )تولید اورانیوم فلزی( به منظور تولید سوخت 

برای یک راکتور تحقیقاتی است. 
بازرس��ان آژانس بینالمللی انرژی اتمی وجود ۳.6 
گرم از این ماده را در تاسیسات اصفهان که کمتر از 
اندازه یک انگشت است تایید کردند  اما این موضوع 
برای برخی در جامعه بینالمللی زنگ هش��دار را به 
صدا درآورد ب��رای اینکه به گفته کارشناس��ان، از 
حدود نی��م کیلوگرم از این م��اده )اورانیوم فلزی( 
میش��ود برای تولید هسته یک بمب اتمی استفاده 

کرد.
یک مقام دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیش��ین 
آمریکا که در مذاکرات اولیه بر سر برجام مشارکت 
داش��ت، به این رس��انه آمریکایی گف��ت: این اقدام 
)ای��ران( جدیتری��ن گام هس��تهای اس��ت که آنها  

تاکنون اتخاذ کردهاند و واقعا تحریکآمیز است.
در ادامه گزارش سیانبیس��ی آمده اس��ت: موضوع 
مهم این اس��ت که مقامهای ایران��ی اعالم میکنند  
اقدام��ات )کاهش تعه��دات برجامی این کش��ور( 
برگش��ت پذیر هس��تند و امید برای بازگش��ت به 
توافق در دولت بایدن را زنده نگه داشتهاند اما کاخ 
س��فید اعالم کرد ابتدا ایران باید به پایبندی کامل 
ب��ه توافق برگردد اما ایران میگوید ابتدا تحریمهای 
ایاالت متحده باید برداشته شوند و این موضوع باید 

ایجاد یک بن بست احتمالی شده است.
در ادامه مطلب سیانبیسی به نقل از چند کارشناس 
غربی مس��ائل ایران و منطقه غرب آسیا تاکید شده 
که با وجود تنشهای جاری درباره برجام، هنوز هم 
ام��کان نجات دادن این توافق وجود دارد. یک مقام 
دولت اوباما که خواس��تار عدم افش��ای هویت خود 
ش��د، در این ب��اره گفت که ایران در تالش اس��ت 
تاکی��د کند که برای آنها بازگرداندن ایاالت متحده 
به برجام چقدر مهم است اما من فکر نمیکنم اصال 
باعث از بین بردن احتمال بازگشت به برجام باشد 

البته این اقدامات دردسرساز هستند. فارس 

از نگاه دیگران 

گزارش

ناظران سیاسی بر این باورند؛ در صورت بی تعهدی آمریکا 
و ترویی��کای اروپایی در لغو همه تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران تا سوم اس��فند، خروج جمهوری اسالمی ایران 
از پروتکل الحاقی به معنای س��وق یافتن تهران به س��مت 
س��الح هسته ای نیست و فتوای رهبر عالی قدر انقالب نیز 
بر حرام بودن س��اخت سالح هسته ای تاکید دارد؛ ادعایی 
که از سوی برخی سران غربی که خود بزرگترین دارندگان 
سالح هسته ای هستند، پیرامون نگرانیشان از رفتن ایران 
به سمت س��الح هسته ای مطرح می ش��ود هذیان گویی 
بیش نیس��ت؛ بهتر اس��ت ابتدا خودش��ان در قبال داشتن 

سالح هسته ای پاسخگوی افکار عمومی باشند.
 فرصت کمی تا ضرب االجل مجلس شورای اسالمی ایران 
برای لغو تحریم ها از س��وی آمریکا باقی مانده است؛ طبق 
این مصوبه که به تصویب شورای نگهبان رسیده و به قانون 
تبدیل ش��ده، در صورت برداشته نشدن تحریم های مالی، 
بانکی و نفتی آمریکا، دولت موظف خواهد بود س��االنه ۱۲ 
کیل��و اورانیوم ۲۰ درصد ذخیره کن��د و از اجرای پروتکل 

الحاقی را نیزمتوقف کند.
س��فیر و نماین��ده دائم کش��ورمان نزد س��ازمان های بین 
الملل��ی در وی��ن، اعالم ک��رد نامه توقف اج��رای اقدامات 
داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر 
با ۵ اس��فندماه، دو روز پیش تحوی��ل مدیرکل آژانس بین 

المللی انرژی اتمی شد.
کاظم غری��ب آبادی گفت: از این پس، همکاریهای ایران و 
آژان��س صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت 
ت��ا زمانی که ب��ا لغو تحریمها به ص��ورت عملی و ملموس، 
زمینه برای بازگش��ت ایران به اج��رای مجدد این اقدامات 

فراهم گردد.
س��عید خطیبزاده س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی هم روز 
دوش��نبه در پاس��خ به پرسش��ی درباره اجرای بند شش��م 
مصوبه مجلس در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاق��ی در هفته اول اس��فند ماه اظهار داش��ت: در هفته 
اول اس��فند مطابق بررس��یهای فنی، قطعا ایران اگر تا آن 
روز تعه��دات طرفهای مقابل انجام نپذیرفته باش��د، دولت 
براساس قانون مصوب مجلس مکلف است اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقف کند. این بدان معناس��ت که این 

زمانبر نیس��ت و هر روزی فرا برسد میتواند به سرعت این 
اجرا متوقف شود.

خطیب��زاده بیان کرد: این بدان معناس��ت ک��ه نظارتهای 
فراپادمانی متوقف میشود که نظارتهایی است که ایران در 
چارچوب پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه پذیرفته بود 
و به معنی توقف تمامی نظارتها نیس��ت. ایران عضو پادمان 
اس��ت و براساس تعهدات پادمانی خود بخشی از نظارتها را 

نگه خواهد داشت چون متعلق به پروتکل الحاقی نیست.
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران هفتم بهمن ماه در سفر به روسیه و در نشست خبری 
مش��ترک با »س��رگئی الوروف« همتای روس خود عنوان 
کرد: مجلس ش��ورای اس��المی مصوبهای را تأیید کرده که 
بر طبق آن موظف هس��تیم برخ��ی اقدامات را انجام دهیم 
یکی غنی س��ازی ۲۰ درصد بود که ش��روع شده و دیگری 
پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی است که از ۲۱ تا ۲۳ 
فوریه باید عملیاتی ش��ود و ما طبق قانون موظف هس��تیم 

این کار را انجام دهیم.
این ضرب االجل ایران درحالی اس��ت که سخنگوی وزارت 
خارج��ه آمریکا، ن��د پرایس در پیرامون این مس��ئله گفته 
بود؛ آمریکا توجهی به هیچ ضرب االجل مشخصی نخواهد 

داشت.« 
در حال��ی تا اجرای بند 6 قانون اق��دام راهبردی برای لغو 
تحریمها )س��وم اسفند( کمتر ازیک  هفته است اما تاکنون 
شاهد هیچ گونه اقدامی از سوی کشورهای عضو برجام در 
راستای اجرای تعهداتشان نبودیم؛ این کشور تنها به ادعای 
نگرانی از کاهش تعهدات برجامی جمهوری اس��المی ایران 
بس��نده کردن��د و گاهی ادعاهای واهی ب��رای رفتن تهران 
به س��مت ساخت سالح هس��ته ای را بیان می کنند و این 
درحالی است که جمهوری اس��المی ایران بارها در موضع 
گیریهای مقامه��ای عالی رتبهاش تأکید کرده که هرگز به 
دنبال سالح هستهای نبوده است و هرگز چنین کاری هم 
انجام نخواهد داد و فعالیت هس��ته ایاش فقط اهداف صلح 
آمیز دارد. صنعت هس��تهای ما صلح آمیز است و در فتوای 
رهبر معظم انقالب اس��المی نیز سالح هس��تهای را حرام 

اعالم شده است.
پ��س اینکه اینک��ه برخی دولت ه��ای غربی ک��ه خود از 

بزرگتری��ن دارندگان بمب های اتمی هس��تند با ادعاهای 
واه��ی تاکید می کنند که ملت ایران درصدد دس��تیابی به 

سالح هسته ای دروغی محض است.
ضم��ن آنکه در ص��ورت عدم تعهدات آمری��کا و تروییکای 
اروپای��ی برای لغو تحری��م های ظالمانه علی��ه ملت ایران 
درچارچ��وب تعهدات برجامی ته��ران طبق مصوبه مجلس 
از پروتکل الحاقی خارج می ش��ود، ب��از هم این موضوع به 
معنای رفتن ایران به سمت ساخت سالح هسته ای نیست؛ 
چرا که جمهوری اس��المی ایران عضو ان.پی.تی محس��وب 
می ش��ود  پس بهتر اس��ت برهخی س��ران غربی به جای 
توه��م گویی و هذیان گویی علیه ملت ایران به فکر اجرای 
تعه��دات برجامی باش��ند؛ البته آنطورکه ناظران سیاس��ی 
عنوان داش��تند بعید اس��ت که اروپاییها کار خاصی انجام 
بدهند. چنانچه در ۲ س��ال گذشته و بعد از خروج یکجانبه 

آمریکا از برجام، هیچ اقدامی انجام ندادند.
در ماج��رای توافق هس��ته ای نی��ز، اروپاییه��ا فقط نقش 

ی��ک میانجیگر را بین ایران و آمری��کا ایفا کردند. در تمام 
سیاس��تهای آمریکا در قبال منطقه غرب آسیا، حداقل در 
۱۰ سال گذش��ته، اروپا نقش یک پیرو و تابع را ایفا کرده؛ 
یعنی تابع آمریکا بوده اس��ت. ما هیچ حرکت مس��تقلی در 
کش��ورهای اروپایی ش��اهد نبودیم؛ چه زمانی که انگلیس 

جزو اتحادیه اروپا بود و چه االن.
ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ سیاست خارجی آمریکا در 

قبال ایران، یک روند ثابت را دنبال میکند. 
آنچه که تا حاال از آمریکا ش��نیدیم، به ویژه در س��خنرانی 
وزی��ر خارج��ه جدید آمری��کا، آنها ت��الش میکنند که دو 
موض��وع موش��کی و پرونده فعالیتهای منطقه��ای ایران را 
هم به مس��ائل برج��ام اضافه کنند. امری که توس��ط تمام 
مس��ئوالن کش��ور ایران، حتی وزیر خارجه، رد شده است. 
یعن��ی یک بازنگری در برجام ی��ا افزودن موارد جدیدی به 
مف��اد آن یا تغییر مفاد برجام، توس��ط تمام مقامات ایرانی 

رد شده است.

هذیان گویی سران غربی با خروج احتمالی ایران از پروتکل الحاقی:  

ابتدا دارندگان سالح هسته ای پاسخگوی افکار جهانی باشند

واکنش خطیب زاده به یک ادعا
سخنگوی وزارت امور خارجه تالش مشکوک برای منتسب کردن حادثه 
ش��ب گذش��ته اربیل به ایران را به ش��دت محکوم کرد و از دولت عراق 
خواست دستورات الزم را برای پیگیری و برخورد با عامالن این اقدامات 

صادر کند.
س��عید خطیبزاده در ادامه تاکید کرد: ایران، ثبات و امنیت عراق را یک 

امر کلیدی برای منطقه و همس��ایگان دانس��ته و هرگونه اقداماتی که برهم 
زننده نظم و آرامش در این کش��ور راس��ت را مردود میشمارد.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه با مش��کوک توصیف کردن این قبیل اقدامات از دولت عراق خواست 
نسبت به پیگیری و برخورد با عامالن این اقدامات دستورات الزم را صادر کند.

تعدادی از رسانههای غربی در ادعاهایی بی اساس، حادثه در اربیل را به گروههای 
مرتبط با ایران منتسب کردند.  فارس 

گفت وگوی ایران درباره امنیت خلیج فارس تنها با کشورهای منطقه
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دیدار نماینده ویژه وزیر خارجه قطر 
گف��ت: ایران در رابطه با امنیت منطقه خلیج فارس تنها با کش��ورهای 

منطقه گفتوگو میکند. 
در این دیدار سید عباس عراقچی با اشاره به روابط خوب دو کشور، بر 

لزوم اس��تمرار رایزنیها درباره مس��ائل دوجانبه و منطقهای تاکید کرد و 
افزود: ایجاد امنیت و ثبات منطقهای در چارچوب گفتوگوهای منطقهای و 

با حضور تمام کشورهای منطقه و بدون دخالت خارجی تحقق مییابد.
 علی بن فهد الهاجری، نیز با اش��اره سرنوش��ت مشترک کش��ورهای منطقه بر 
لزوم توجه به توس��عه سیاس��ی و اقتصادی منطقه تاکید کرده و بهترین ش��کل 
مناسبات را حل و فصل سیاسی بحران ها و رفع نگرانیها از طریق گفتوگو خواند.

 صداوسیما 

باید تا قبل از نوروز در اجرای برجام شاهد پیشرفت باشیم
نماینده روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی در واکن��ش به زمان توقف 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از س��وی ایران، نوشت اکنون با زمان 
در مس��ابقه هس��تیم و باید تالش کنیم حداکثر تا قب��ل از نوروز در 
اجرای برجام پیش��رفت واقعی داش��ته باش��یم. میخائیل اولیانوف در 

توییت��ی به پیام کاظم غریب آبادی س��فیر و نماین��ده دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین و نماینده دائم ایران 

در آژان��س بینالملل��ی انرژی اتمی درباره تاریخ توقف اج��رای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی از س��وی ایران واکنش نش��ان داد. اولیانوف در این خصوص نوشت: این 
به آن معناس��ت که پروتکل الحاقی دو روز بیشتر در ارتباط با فعالیتهای آژانس 
بینالمللی انرژی اتمی در ایران اعمال خواهد شد. )زمان( زیادی نیست، اما حاال 

که ما با زمان در مسابقه هستیم، هر یک روز اهمیت دارد. تسنیم 
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پانزدهمی��ن نشس��ت کش��ورهای ضامن صلح س��وریه 
موسوم به روند آس��تانه بنا بر اظهارات سعید خطیبزاده 
س��خنگوی وزارت امور خارجه قرار اس��ت امروز در شهر 
س��وچی روس��یه پایان می یابد و در آن تحوالت اوضاع 
امنیتی، سیاسی و انسانی در سوریه مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
حسین آجرلو کارشناس مس��ائل غرب آسیا در گفتوگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره اهمیت نشست روند 
آستانه، گفت که با آغاز بحران سوریه روندهای متفاوتی 
برای بحث پایان بحران این کش��ور مطرح شد؛ برخی از 
روندها بینالمللی بود که از طرف س��ازمان ملل، یکسری 
روندها هم توس��ط نیروهای معارض مطرح شد و روندی 
هم به نام روند آس��تانه ش��کل گرفت. مذاک��رات ژنو و 
وین را هم داش��تیم، اما روند آس��تانه تقریبا توانست تا 
حدودی موفق ش��ود و بتواند در پیش��برد کاهش تنش 
در س��وریه اقداماتی را انجام دهد. به نظر میرس��د دلیل 
موفقیت روند آستانه این است که برگرفته از واقعیتهای 
عرصه میدانی س��وریه بود. آجرلو با تاکید بر اینکه روند 
آستانه توسط بازیگران اصلی بحران سوریه یعنی ایران، 
ترکیه و روس��یه شکل گرفت، تش��ریح کرد: در حقیقت 
جمهوری اسالمی ایران و روس��یه با نظام سوریه تقریبا 
متحد هس��تند و به نوعی خواس��تههای نظام سوریه در 
روند آس��تانه مطرح میشود. در نشس��تهای روند آستانه 
تصمیمات مختلفی گرفته شد؛ تشکیل کمیتههای قانون 
اساس��ی با حضور طرفهای مختلف س��وریه داشتیم، در 
دوره چهاردهم این نشستها طبق بیانیهای که صادر شد، 
بر پایبندی حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه بر اساس 
منشور سازمان ملل تاکید شده بود و برای حل اختالف 
طرفین قرار بر این شد که مباحثی را برای دوره انتقالی 

وضع کنند که تمام طرفها در آن باشند.
آجرل��و ب��ا بیان اینک��ه در دوره قبلی نشس��ت آس��تانه 
اختالفاتی وجود داشت و مخالفان دولت سوریه خواهان 
ای��ن بودند که قانون اساس��ی به طور کل��ی تغییر کند و 
منع انتخاب رئیس جمهور بیش از ۲ دوره باش��د، اظهار 

کرد: تعیین تکلیف نیروهای مس��لح و کاهش اختیارات 
رئیس جمهور، سپردن اختیارات اجرایی به نخست وزیر، 
برگزاری انتخابات و همه پرسی برای انتقال قدرت به یک 
شخصیت مورد توافق از طرف مخالفان مطرح شد و طرف 

موافق هم موافق تغییرات بود، اما تغییرات کلی خیر.
آجرلو همچنین تاکید کرد: طرف موافق خواهان اصالحاتی 
در این زمینه بود و از ایجاد محدودیت برای رهبران مخالف 
بودن��د، همچنین ب��رای افزایش هماهنگیها بین روس��یه 
و ترکی��ه در موضوعات ادلب هم م��ورد بحث قرار گرفت. 
بحث خودمختاریها هم مطرح ش��د ک��ه کردها قول خود 
مختاریهایی را میخواستند که آن هم یکی از نکات چالش 
برانگیز بود. مجموعه اینها موجب ش��د که بگوییم اجالس 
چهاردهم آس��تانه دستاوردی نداشته است. او همچنین با 
بی��ان اینکه اختالفاتی که در چهاردهمین نشس��ت روند 
آس��تانه مطرح ش��د زمینه را برای اجالس بعدی آستانه 
فراه��م کرد، تش��ریح کرد: در آس��تانه انتخاب��ات ۲۰۲۱ 
ریاس��ت جمهوری سوریه قرار داریم؛ به نظر میرسد ادلب 
جزء اصلیترین مباحثی است که مورد بحث قرار میگیرد، 
چراکه این موضوع اختالفی بین ترکیه، روسیه و جمهوری 
اسالمی ایران و خود نظام سوریه است و احتماال در مورد 

کمیتههای قانون اساسی مورد بحث قرار میگیرد.

تا رس���یدن به دس���تاورد کافی برای سوریه چقدر 
باید بگذرد؟

آجرلو کارش��ناس مسائل غرب آسیا با اشاره به شرایط ادلب 
و بحث اختالف نظرهای کمیتهها، گفت: به نظر میرسد که 
اجالس پانزدهم مانند نشست چهاردهم با مشکالت زیادی در 
روند خود مواجه است. او با اشاره به اینکه چند نشست دیگر 
برای رسیدن به دستاوردی در سوریه باید داشته باشیم، تاکید 
کرد: نشستهای آستانه، به این دلیل که روند و مکانیسمی را 
برای حل اختالفات تعریف میکند تا زمانی که بحران وجود 
دارد، تمام مسائل سوریه حل نش��ود، این روند ادامه دارد و 
نمیتوان تعیین کرد چه تعداد جلساتی برای رسیدن به صلح  

در سوریه الزم است. باشگاه خبرنگاران 

روزنام��ه قط��ری چاپ لندن تأکید کرد ک��ه وارد کردن 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در هرگونه مذاکرات 
آتی با جمهوری اس��المی ایران اقدامی اشتباه است و به 

شکست میانجامد.
روزنامه قطری  العربی الجدید چاپ لندن طی یادداشتی 
به قلم شیرین هانتر تأکید کرد که وارد کردن کشورهای 
منطقه غرب آس��یا در هرگونه مذاکرات آتی با جمهوری 
اس��المی ایران درباره برجام در حقیقت دس��تورالعملی 

برای شکست محسوب خواهد شد.
ای��ن روزنامه قطری در مقدمه گ��زارش خود با تأکید بر 
این مطلب به مصاحبه اخیر امانوئل ماکرون رئیسجمهور 
فرانس��ه با شبکه سعودی »العربیه« اشاره کرد که در آن 
تأکید کرده بود عربس��تان سعودی میبایست در هرگونه 

مذاکرات آتی با ایران حضور داشته باشد.
رئیس��جمهور فرانسه در ادامه افزود که حذف کشورهای 
منطقه از مذاکرات هس��تهای با ایران که در سال ۲۰۱۵ 

به برجام منتهی شد، یک اشتباه بزرگ است.
طب��ق ای��ن گ��زارش، رئیس��جمهور فرانس��ه در مورد 
خواس��تههای مشابه عربس��تان س��عودی، امارات عربی 
متحده و رژیم صهیونیستی صحبت کرد که برای مدتی 
تأکید داش��تند که هرگونه توافق آتی با ایران باید فراتر 
از موضوعات هس��تهای بوده و فعالیته��ای منطقهای و 

موشکی جمهوری اسالمی ایران را نیز دربرگیرد.
ای��ن روزنام��ه چ��اپ لن��دن در واکنش به درخواس��ت 
رئیس��جمهور فرانسه و کش��ورهای منطقه برای ورود به 
هرگونه مذاکرات آتی با ایران، تأکید کرد که این اقدامی 
اشتباه است و در توضیح آن نوشت که اگر ایاالت متحده 
و ش��رکای اروپایی این کشور )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
این مسیر را در پیش بگیرند، میتوان اطمینان داشت که 
ای��ران چنین چیزی را نخواهد پذیرفت و در واقع چنین 
مسیری قطعاً مانع از احیای برجام و بازگشت جمهوری 

اسالمی به تعهدات برجامی خواهد شد.
این گزارش درباره پیامدهای منفی وارد کردن کشورهای 
منطق��ه در مذاک��رات آتی ب��ا ایران نوش��ت، در عوض، 

محتملتری��ن نتیجه این اقدام، توق��ف همکاری ایران با 
آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.

علیرغ��م اذعان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به پایبندی 
ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشتماه 

سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.
جو بایدن، رئیس��جمهور جدید آمری��کا گفته قصد دارد 

آمریکا را به این توافق هستهای بازگرداند.
 ب��ا این ح��ال، او در اظهاراتی مبهم بر ای��ن هم تأکید 
ک��رده آمریکا قصد دارد بازگش��ت به برج��ام را مبنایی 
برای آغ��از مذاکراتی جدید با هدف »طوالنیتر و قویتر« 
کردن برجام قرار دهد. گزارش��های پیشین حاکی از آن 
است که کشورهای امارات، عربستان سعودی، بحرین و 
رژیم صهیونیس��تی در ماههای گذشته تأکید داشتهاند 
که خواس��تار آن هستند که در مذاکره با ایران مشارکت 

داده شوند.
با اینحال، روزنامه العربی الجدید در یادداش��ت خود این 
درخواست کش��ورهای عرب حاشیه خلیجفارس را برای 
مشارکت در هرگونه مذاکرات آتی با ایران را اقدامی غلط 
توصیف کرد و نوش��ت که انتظار اینکه ایران مش��ارکت 
کش��ورهای منطقه را در هرگونه مذاک��رات خود درباره 
برجام پذیرا باش��د، امری کاماًل غیرواقعی است زیرا اوالً، 
ایران قباًل نیز اعالم کرده است که برجام را یک موضوع 
تمام ش��ده میداند که نباید مجدداً بازگش��ایی شود و به 
مذاکره گذاشته ش��ود اما حتی اگر ایران بخواهد درباره 
جنبهه��ای برجام وارد مذاکره مجدد ش��ود، مش��ارکت 

رقبای منطقهای خود را در این مذاکرات نمیپذیرد.

رقبای ایران در منطقه به دنبال انزوای 
تهران هستند

این روزنامه قطری سپس توضیح داد که رقبای منطقهای 
ایران مدتها اس��ت که ب��ه دنبال انزوای ایران هس��تند و 
تحریمها علیه جمهوری اس��المی بعنوان یک شیوه مؤثر 
برای دستیابی به این هدف است تا حتیاالمکان از جذابیت 
سرمایهگذاری خارجی در ایران کاسته میشود. فارس 

پانزدهمین نشست آستانه:

تا رسیدن به صلح در سوریه چند پله 
باقی است؟

العربی الجدید:

وارد کردن کشورهای منطقه، مذاکرات با 
ایران را به شکست می کشاند


