
دعوت اتحادیه اروپا از وزیر خارجه 
آمریکا 

دیپلمات های اتحادیــه اروپا از وزیر خارجه آمریکا 
دعوت کرده اند تا دوشــنبه هفتــه آینده )چهارم 
اســفندماه( در ویدئوکنفرانــس وزرای خارجه این 

اتحادیه برای بحث درباره ایران شرکت کند.
پایگاه تحلیلی پالتیکو گزارش کرد که دیپلمات های 
اتحادیه اروپا از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
دعــوت کرده اند تا روز دوشــنبه هفته آینده )22 
فوریــه، چهــارم اســفندماه( در ویدئوکنفرانس با 
وزرای امور خارجه این اتحادیه در خصوص موضوع 

ایران، روسیه، چین و ترکیه شرکت کند.
طبق این گزارش، واشــنگتن هنــوز در خصوص 
احتمال مشــارکت وزیر خارجه ایاالت متحده در 
ایــن ویدئوکنفرانس اظهارنظر نکرده اســت اما در 
صورتیکــه مشــارکت وی تأیید شــود، این اولین 
گفت وگوی وی بــا همتایان اروپایــی خود از 2۷ 
کشــور خواهد بود. ســه دیپلمات اتحادیه اروپا با 
اعــام این خبر به پالتیکو اعــام کردند که چین، 
روســیه، ایران و ترکیه در دســتورکار این نشست 

مجازی قرار دارد. | فارس

احتمال سفر مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تهران

یکی از خبرنگاران برجســته روزنامه وال استریت 
ژورنال در توئیتی نوشت : رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشــنهاد کرد برای 
ادامــه رایزانی هــا با ایران، اســتمرار نظارت های 
آژانــس و نیز یافتن راه حــل قابل قبول بین ایران 

و آژانس به تهران سفر کند.
الرنس نورمن خبرنگار نشریه آمریکایی وال استریت 
ژورنال در اروپا از احتمال سفر مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به ایران برای رسیدن به یک راه 

حل قابل قبول برای طرفین خبر داد.
رافائل گروســی اعام کرد جمهوری اسامی ایران 
دوشنبه پانزدهم فوریه به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اطاع داده اســت که این کشور از 23 فوریه 
)پنجم اســفندماه ســال جاری( اجــرای اقدامات 
داوطلبانه تحت برجــام از جمله پروتکل الحاقی را 

متوقف می کند.| صداوسیما 

همه  گزینه ها درباره ایران
 روی میز است

باز هم تکرار واژگان بوش، اوباما و ترامپ از زبان بایدن 
صورت گرفت چنانکه یک سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در گفت و گو با یک شبکه سعودی اعام کرد 

که همه گزینه های روی میز است. 
 »جرالدین گریفیت« ســخنگوی منطقه ای وزارت 
خارجــه آمریکا،   در گفت وگو با شــبکه ســعودی 
»العربیه« به موضوع هسته ای ایران پرداخت.بر اساس 
این گزارش، واشنگتن مجددا اعام کرد که پیش از 
منصرف شــدن ایران از آنچه اقدامات ناقض خوانده 
شــده، به توافق باز نخواهد گشــت. این سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریــکا همچنین با ادعــای اینکه 
منطقه نگران پرونده هســته ای ایران اســت، گفت: 
»تمام گزینه ها برای تعامل با ]موضووع[ هســته ای 
ایران در دولت "بایدن" مطرح اســت«. گریفیت در 
ادامــه با ادعای اینکه واشــنگتن به طور کلی گزینه 
دیپلماسی را ترجیح می دهد، اعام کرد: »ما به دنبال 
یک توافق هســته ای جدید هستیم که فعالیت های 
ایران در منطقه در بر بگیرد«. وی همچنین ادعا کرد 
کــه افزون بر جلوگیری ایران برای در اختیار گرفتن 
آنچه ساح هسته ای خوانده شده، امنیت منطقه نیز 
برای آمریکا اولویت دارد. ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در پایان اعام کرد:  »با هم پیمانان خود برای 
پیشبرد روند دیپلماتیک درباره پرونده هسته ای ایران 
همکاری می کنیم«. این اظهارات پس از آن است که 
وزارت خارجه فرانسه، بعد از ظهر امروز، اعام کرد که  
وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام قرار است، 
با »آنتونی بلینکن« همتــای آمریکایی خود درباره 
ایران گفت وگو کنند. دولت آمریکا اردیبهشــت ماه 
سال ۱3۹۷ از »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
خارج شــد و ضمن اعمال تحریم های متوقف شده 
ذیل این توافق، تحریم های دیگری علیه ایران وضع 
کرد. »جــو بایدن« رئیس جمهور جدیــد آمریکا از 
زمان کارزارهای انتخاباتی درباره بازگرداندن آمریکا 
بــه برجام ابراز تمایل کرده بود؛ اما علیرغم این ادعا، 
مقام های دولت وی، برای ایران شرط گذاری کرده اند 
و جمهوری اســامی ایران نیز تأکید کرده است که 
واشنگتن عضو برجام نیست و حق شرط گذاری برای 

ایران را ندارد. | فارس

اخبار گزارش

وزیر امور خارجه بــا بیان اینکه همه خیال می کنند وزارت 
خارجه دستگاه پولداری است، گفت: وزارت خارجه را فقط 
مسؤول سیاســت خارجی در کشــور می دانند، نه مسؤول 
روابط خارجی و وقتی از مشــکات خبردار می شــویم که 

مشکلی پیش آمده باشد.
محمدجواد ظریف در دیدار روســای پــارک علم و فناوری 
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری عنوان کرد: این زمینه ای 
است که هیچ دلیلی ندارد جمهوری اسامی احساس کند که 
از بقیه کشورهای دنیا مزیت نسبی کمتری دارد. دانشمندان 
ما در سراسر دنیا برای ایران افتخار می آفرینند و دانشجویان 
ما به خوبی در دانشــگاه های معتبر خارجی جذب می شوند 
و اگر بتوانیم محیط را برای رشــد و کارآفرینی آنان فراهم 
کنیم، حتماً یک دانشــجوی نخبه ایرانی ترجیح می دهد در 
کشــور خودش در کنار خانــواده اش و در جایی که رگ و 
پوست آن با آن پیوسته است بماند تا اینکه مهاجرت کند و 

به کشور بیگانه برود و در یک فضای نامأنوس زندگی کند.
ظریف خاطرنشــان کرد: به عنوان کسی که خودم در زمان 
شــاه رفتم و در خارج زندگی کردم، می توانم شهادت بدهم 

که حتما انتخاب هر فردی ماندن در کشور خودش است.
وی با بیان اینکــه این پارک های علم و فنــاوری می تواند 
این فضــا را برای نخبگان ایرانی فراهم کند که فراتر از یک 
محیط صرفا نظری وارد حوزه کار شوند، اظهار داشت: یکی 
از جذابیت هایی که دانشگاه ها و مراکز تحصیلی خارج دارد 
همین امکانات تحقیقاتی عملیاتی است که در اختیار اساتید 
قرار داده و آنها در اختیار دانشجویان قرار می دهند و همین 
باعث می شــود توان اقتصادی دانشگاه و محیط دانشگاهی 
تقویت شود و در کنار آن دانشجو بتواند احساس مفید بودن 

کند. 
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: مزیت پارک های علم 
و فناوری فقط در این نیســت که علم و صنعت را توســعه 
می دهد، بلکه می تواند نیروی کارآمد کشور را حفظ و باعث 

بالندگی آن شود و کاهش نیاز به رفتن از ایران. 
وی گفت: یقین دارم کشــور این توان را دارد که نیروهایی 

را از خارج جذب و روند مهاجرت نخبگان را معکوس کند.
ظریف به شــرایط کنونی اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: 
شــرایط کنونی اقتصادی کشور مزیت حوزه دانش بنیان را 
بسیار باالتر برده است، نیازمند تولید داخل باشیم ولی امکان 
صــادرات به خصوص صادرات دانش بنیان در این شــرایط 

برای ما امکان ویژه ای اســت، مخصوصــا در حوزه ارز که با 
مشــکل قیمت ارز مواجهیم، این قیمت ارز می تواند مزیت 
ویژه ای برای صادرات باشــد و چــون دانش بنیان در حوزه 
صادرات مزیت قابل توجهی دارد، برای شــرکت های دانش 
بنیان ما این امکان فراهم است که از شرایط کنونی حداکثر 

استفاده را برای صادرات داشته باشند.
 وزیر امور خارجه به ســفرهای خارجی قبل از کرونا اشاره 
کرد و گفت: عموما با هیأت های اقتصادی ســفر می کردم، 
تقریبا بیش از یک سوم همراهان بنده از شرکت های دانش 
بنیان بودند، تقریبا بیشترین میزان توفیق در انعقاد قرارداد، 
توسط شــرکت های دانش بنیان بود. شــرکت های بزرگی 
همراه م می آمدند، ولی یک شــرکت کوچک خیلی بیشتر 
شــانس داشــت قرارداد منعقد کند تا یک شــرکت عظیم 
حتــی صنعتی و این یک ویژگی بســیار مهم و قابل توجه 

شرکت های دانش بنیان است.
ظریف به تاشــی که وزارت علوم و معاونت علم و فناوری 
ریاست جمهوری انجام داده اشاره کرد و افزود: این زمینه را 
برای جوانان فراهم کرده که اســتعدادهای خود را تبدیل به 
اشتغال و تولید و کار کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: 

اگر زنجیرهای تحریم و فشار اقتصادی را از دست و پای این 
کشور ببریم، ایران می تواند قطب علم و فناوری در خیلی از 

حوزه ها در منطقه باشد. 
وی با بیان اینکه توان بسیار عظیمی برای کشور در حوزه های 
مختلف است، خاطرنشــان کرد: سیاست ما در وزارت امور 
خارجه این اســت که در خدمت اقتصاد کشور باشیم. هدف 
اول ما این بود سیاست خارجی باری بر اقتصاد کشور نباشد 
و هدف برجام این بود که این بار را از روی معیشــت مردم 
برداریــم. هدف کمــاکان در وزارت خارجه همین اســت. 
ظریف با بیان اینکه ســاختار و شاکله وزارت خارجه، شاکله 
اقتصادی نبوده، یادآور شد: دیپلماسی ما بیشتر دیپلماسی 
امنیتی بوده و توجه آن به سیاســت و امنیت بیشــتر بوده 
است. آن هم به خاطر شرایطی که بر کشور ما تحمیل شده 
اعم از جنگ تحمیلی، تروریسم، تحریم ها و بحث هسته ای 
و همه اینها کشور را ســوق داده به اینکه دیپلماسی اش بر 
رفع تهدیدات سیاســی و امنیتی متمرکز شود. وی با ذکر 
این نکته که اینکه دیپلماســی بتواند در حوزه اقتصاد وارد 
شــود، یک ضرورت اســت و این ضرورت را مدیریت وزارت 
امور خارجه چند بار احســاس کرده، ولی هیچ وقت خیلی 

موفق نبودیم، خاطرنشان کرد: دالیل آن متعدد است و یک 
دلیلش این اســت که وزارت امور خارجه هیچ استیایی بر 
سایر دستگاه های کشور در حوزه روابط خارجی ندارد و فقط 
وزارت خارجه را مسؤول سیاست خارجی در کشور می دانند 

نه مسؤول روابط خارجی.
وزارت خارجه از دور دل می برد از نزدیک زهره

ظریف بــا بیان اینکه »وزارت خارجــه از دور دل می برد از 
نزدیک زهره« و همه خیال می کنند وزارت خارجه دستگاه 
پولداری اســت و ما پول وارد کردن ایــن داده  ها را نداریم، 
اظهار داشت: بسیاری از شرکت ها آمادگی دارند این داده ها 
را برای ما وارد کنند، ولی رانتی برای آن شرکت می شود که 
برای سایر شرکت هایی که بخواهند خود را به خارج معرفی 
کنند، ایجــاد مزاحمت کند. این موضوع تا این لحظه باعث 
شــده نتوانیم در این حوزه کمک کنیم، ولی بستر آن آماده 
است. گفته وی فقط االن مشکل ورود دیتا داریم که چگونه 

این کار را بدون ایجاد رانت انجام دهیم.
رئیس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشــان کرد: در معرفی 
امکانات و بازارهای خارج، دیتابیس ما آماده است و دوستان 
اگر درخواست هایی دارند می توانند اعام و ما برای آنها انجام 
دهیم. از تجربیات ناموفق ما جدا کردن رایزن های فرهنگی 
بود. ظریف با بیان اینکه سفارتخانه های ما دستور دارند که 
در اختیار شما باشند، یادآور شد: البته متاسفانه رایزن های 
فرهنگــی هیچ ارتباطی با وزارت خارجه ندارند و ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسامی مسؤولیت آنها را بر عهده دارد. 
البته به نظر ما از تجربیات ناموفق ما، جدا کردن این قسمت 
از بخش دیپلماسی بوده است، ولی به هر حال ما نمی توانیم 
بــرای آنها کاری کنیم. ولی خودمان می توانیم و هیچ منعی 
برای ما وجود ندارد کــه از رایزنان اقتصادی وزارت خارجه 
اســتفاده کنیم. وی با یادآوری این نکته که وابســته های 
بازرگانــی نیز متعلق به وزارت صمت هســتند، خاطرنشــا 
نکرد: ولی ما در نمایندگی هایمان کارشناس اقتصادی داریم 
و وظایــف آنها همین وظایف معاونت اقتصادی ماســت که 
یکی از مهمترین آن اقتصاد دانش بنیان و کمک به توسعه 
فناوری و تسهیل واردات فناوری مورد نیاز کشور و  صادرات 
خدمات فنی و مهندســی و دانش بنیان است. کارشناسان 
اقتصادی ما در خارج از کشــور و سفرای ما در خدمت شما 
خواهند بود و اگر بتوانند کاری انجام بدهند، انجام می دهند.

 صداوسیما 

تخت روانچی: 

هیچ گفت وگویی در زمینه 
هسته ای و مباحث دیگر 
با دولت بایدن نداشته ایم

در  ایران  دائم  نماینده 
بیان  با  ملل  ســازمان 
اینکه هیچ گفت وگویی 
در زمینه هســته ای و 
دولت  با  مباحث  دیگر 
نداشــته ایم،   بایــدن 
آمریکایی ها  اگر  گفت: 
به  بگیرنــد  تصمیــم 
تعهدات خود در برجام 
برگردند، خودشان روشــش را می دانند. مجید تخت 
روانچی در پاسخ این پرسش که آیا زمان ضرب االجل 
ایران برای خروج از پروتکل الحاقی تغییر کرده است؟ 
اظهار داشــت: ما گزارش های متعدد آژانس را داریم 
که کاما نشــان می دهد همــکاری ایران با آژانس به 
صورت کامل انجام شــده اســت. وقتی کــه ایاالت 
متحده به صورت غیرقانونی از برجام خارج شد، دیگر 
کشورهای باقیمانده در برجام به ما اصرار داشتند که 
رفتاری مشــابه آمریکا نکنیم و از توافق خارج نشویم، 

چرا که آنها خسارت های ایران را جبران می کنند.
وی اضافه کرد: ما یک ســال بــرای این منظور صبر 
کردیم، امــا در عمل اتفاقی نیفتاد. همان زمان دولت 
ایران تصمیم گرفت به صورت چند مرحله ای تعهدات 
خــود را کاهش دهد. البته همیــن امر هم بر مبنای 
بند 3۶ برجام صورت پذیرفت. از ســوی دیگر مجلس 
هم مدت ها در این خصــوص بحث  کرده بود که چه 
راهکارهایــی در قبال این وضعیــت انجام دهد و در 
نهایت این قانون تصویب شــد. بر اساس این قانون ما 
تعهداتی در چارچوب قوانین کشوری داریم. بر اساس 
این قانون ما باید گام ها را بردایم که البته برخی از آنها 

مثل شروع غنی ســازی 2۰ درصدی را شروع کردیم. 
وی گفــت: مرحله بعدی آن که قرار اســت 2۱ فوریه 
اتفاق بیفتد همانطور که شــما اشاره کردید این است 
که اگر تا آن زمان مطالب مجلس محقق نشود، دولت 
باید به اجرای پروتکل الحاقی پایان دهد. ضمن اینکه 
توجه داشته باشید که همین هم طبق برجام اقدامی 

داوطلبانه از سوی ایران بوده است.
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در پاســخ به این 
ســؤال که آیا این یعنی به این معناست که بعد از آن 
تاریخ نظارت های آژانس ادامه دارد، اما اجرای پروتکل 
الحاقی متوقف می شود؟ اظهار داشت: بله همین طور 
است. شرایط برمی گردد به پیش از توافق برجام. یعنی 
ما در چارچوب پادمــان و ان.پی.تی به تعهدات خود 
عمل می کنیم و بر همین اســاس هم ماموران آژانس 

در ایران حضور خواهند داشت.
وی در پاســخ بــه این پرســش که آیــا تغییری در 
ضرب االجل ایران ایجاد نشــده؟ گفت: خیر. بر اساس 
همان مصوبه مجلس اســت. تخت روانچی در پاســخ 
به پرســش دیگری درباره اینکه انتظار شما از آمریکا 
چیســت؟ اگر مثا واشــنگتن گام مثبتی انجام دهد 
که نشان دهنده تغییر راهبرد کلی این کشور در قبال 
ایران باشــد برای ایران کافی نخواهد بود؟ خاطرنشان 
کرد: مصوبه مجلس مشخص است. ما همیشه گفته ایم 
آمریکا باید بــه برجام برگردد. یعنــی باید به اجرای 
تعهداتش در چارچوب برجام برگردد. باید تحریم هایی 
که در خود برجام مشــخص شــده چه هستند را لغو 
کنــد. تحریم هایی کــه در دوره ترامپ بــه عناوین 
دیگر تصویب شــد را باید لغو کنند و البته یکســری 
تحریم های جدیدی هم در دوره ترامپ تصویب شــد 
که که آنها هم باید لغو شود. در نتیجه مشخص است 

که آمریکا باید چه کارهایی انجام دهد.
خبرنــگار با طرح این موضوع که اما تقریبا مشــخص 
اســت که در این فاصلــه زمانی کوتاه ایــن اتفاقات 
نمی افتد، از تخــت روانچی پرســید یعنی حتی اگر 
حرکت مثبــت کوچکی هم از ســوی آمریکا صورت 
بگیــرد از نظر ایران قابل قبــول نخواهد بود؟ که وی 
پاســخ داد: مصوبه مجلس روشن است که چه اتفاقی 

باید بیفتد. ما بر همان اســاس مجبوریم عمل کنیم و 
بر همان اساس هم عمل خواهیم کرد.

وی در خصــوص اینکــه در رســانه های آمریکایــی 
گزارش هایی منتشــر شــده بود مبنی بر اینکه دولت 
آمریــکا برنامه هایی دارد برای کاهش فشــار بر ایران 
بدون رفع تحریم ها و اگر این احیانا اتفاق بیفتد واکنش 
ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران این را می پذیرد؟ اظهار 
داشــت: مصوبه مجلس که مشخص اســت و باید بر 

همان اساس عمل شود.
تخت روانچی ادامه داد: االن هم زود است که بخواهیم 
قضاوت کنیم آمریکا چه اقدامی بکند و ما در مقابلش 
چه اقدامی باید انجام دهیم. آمریکایی ها می دانند باید 
چه بکنند. باید تصمیم شان را بگیرند. همین حاال که 
من خدمت شما هستم آمریکا ناقض قطعنامه 223۱ 
و ناقض برجام است. یعنی همان سیاستی که در دوره 
ترامپ ادامه می شد، هنوز هم ادامه دارد. هیچ تغییری 
ما ندیدیم. مذاکره کننده پیشین هسته ای ایران بیان 
کرد: آمریکا باید تصمیم بگیرد که می خواهد سیاست 
شکست خورده فشــار حداکثری را ادامه دهد یا واقعا 
می خواهد متوجه شــود که آن سیاست اشتباه بوده و 
رویکــرد جدیدی را اتخاذ می کنــد. البته در صحبت 
می گویند که سیاســت فشــار حداکثری سیاســت 

شکست خورده ای بوده است.
نماینده ایران در ســازمان ملل در پاسخ به این سؤال 
که به شــما هم به صورت مســتقیم گفته اند که این 
سیاســت شکســت خورده؟ گفت: خیر. ما مستقیم 
تماسی نداشــتیم. چیزی که عرض می کردم این بود 
که مسؤوالن وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی وزارت 
خارجه این کشور اعام کردند سیاست فشار حداکثری 
شکســت خورده اســت. بنابراین این را باید در عمل 
اثبات کنند، صرفا به حرف نمی شــود. وی در پاســخ 
به این ســؤال که آیا ایران برنامه ای ندارد که خودش 
قدمی را برای این منظور بــردارد و ایران نمی خواهد 
گام نخســت را صورت دهد؟ گفت: این انتظار غلطی 
است که اینها می گویند ایران گام اول را بردارد. ما که 
در برجام هســتیم. کسی که از برجام خارج شده باید 

ثابت کند تغییر رویه داده است. فارس

در یک نظرسنجی: 

دو سوم کارشناسان خواستار بازگشت 
بدون پیش شرط آمریکا به برجام هستند

یک تحقیق افکارســنجی از کارشناسان امور سیاسی غرب آسیا نشان 
می دهد که ۶۷ درصد از آنها خواستار بازگشت بدون پیش شرط آمریکا 

به توافق هسته ای ایران هستند.
علی رغم اظهارات مقام های دولت جدید آمریکا مبنی بر لزوم گسترش 
دادن توافق برجام برای پوشــش دیگر حوزه های مورد نظر واشنگتن، 
اما اغلب کارشناسان سیاســی بر لزوم بازگشت آمریکا به همان توافق 
اولیه ســال 2۰۱۵ تاکید دارند. به نوشــته وبگاه »نیوزویک«، پیمایش 
موسوم به »سنجش پژوهشگران خاورمیانه« نشان داد که ۶۷ درصد از 
کارشناســان امور سیاسی منطقه غرب آسیا می گویند، راهبرد سیاست 
خارجی که می تواند بیشترین میزان نتایج مطلوب را برای آمریکا به بار 
بیارود، این است که »جو بایدن« رئیس جمهور این کشور فوراً به برجام 
کنونــی بازگردد. این تحلیلگران و محققان امور خاورمیانه اعتقاد دارند 
که دولت بایدن باید بدون هرگونه پیش شــرط یــا انجام مذاکره برای 

تغییر برجام، به همان توافق اولیه بازگردد.
نتایــج ایــن نظرســنجی همچنیــن نشــان داد کــه ۷۵ درصــد از 
شــرکت کنندگان در این تحقیق، می گویند بازگشــت آمریکا به همان 
توافق اولیه هم می تواند احتمال رسیدن ایران به توانمندی برای ساخت 
تسلیحات اتمی در یک دهه آینده را بسیار کاهش دهد. شبلی تلحمی 
عضو ارشــد اندیشکده بروکینگز و انور سادات اســتاد دانشگاه مریلند 
بــه وبگاه نیوزویک گفتند که نتایج این پیمایش، بســیار قابل توجه و 

چشمگیر است.
تلحمی دو مشکل عمده را درخصوص تاش آمریکا برای کالبدشکافی و 
تغییر برجام عنوان کرد: اول، آمریکا باید به صورت یکجانبه با متحدانش 
که هم اکنون در توافق هستند، به مذاکره بنشیند. دوم، نگرانی از اینکه 
توافــق جدید اصًا قابل دســترس خواهد بود یا خیر. این کارشــناس 
امور غرب آســیا، که مســئولیت برگزاری این نظرسنجی را نیز داشت، 
می گوید هرگونه به تعویق انداختن بازگشــت به برجام و مذاکرات بعد 
از آن، می توانــد تنش نظامی را افزایش دهد. از دیگر نتایج این تحقیق 
می توان به این اشاره کرد که فقط ۴ درصد از شرکت کنندگان خواستار 
تداوم سیاست فشــار حداکثری بر ایران و ۱ درصد نیز خواستار اقدام 
نظامی پیش دســتانه برای جلوگیری از پیشرفت توانمندی اتمی ایران 

هستند.   ایسنا 

ظریف: 

همه خیال می کنند وزارت خارجه دستگاه پولداری است

از سرگیری برجام دیگر کافی نیست
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای با تکرار مواضع قبلی واشنگتن درباره 
بازگشــت ایران به برجام مدعی شد که هم اکنون مسیر دیپلماسی باز 
بوده و صرف از سرگیری برجام دیگر کافی نیست. آنتونی بلینکن که با 
رادیو نشنال پابلیک مصاحبه می کرد، افزود: هم اکنون مسیر دیپلماسی 

باز است. ایران همچننان از پایبندی به توافق فاصله دارد. بنابراین ما باید 
ببینیم چه کاری انجام می دهد. بلینکن در پاسخ به سوالی در اینباره که آیا 

هیچگونه اقدامی برای از ســرگرفته شدن دیپلماسی مستقیم انجام شده گفت که موضع 
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا این اســت که اگر ایران به پایبندی به توافق هسته ای 
بازگردد آمریکا نیز کار مشــابه انجام خواهد داد. وزیــر خارجه آمریکا اضافه کرد: رئیس 
جمهور بســیار شــفاف بوده و چند بار درباره جایی که ما ایستاده ایم صحبت کرده است 

و ما خواهیم دید که ایران چه واکنشی )اگر واکنشی باشد( به آن خواهد داشت.فارس 

قدردانی افغانستان از کمک های ایران 
معاون وزیر خارجه افغانســتان در نشست مشورت های سیاسی ایران و 
افغانستان که مجازی برگزار شد، از مساعدت های به موقع و موثر دولت 

و سازمان های ایرانی در آتش سوزی اخیر اسام قلعه قدردانی کرد.
میرویس ناب معاون سیاســی وزارت امور خارجه افغانســتان در این 

نشســت مجازی از مســاعدت های به موقع و موثر دولت و سازمان های 
ایرانی در آتش ســوزی اخیر اسام قلعه افغانســتان قدردانی کرد. بررسی 

موضوعات مورد عاقه در گســترش روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای از 
جمله مباحث این نشســت بود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران در این نشست مجازی با ابراز مراتب همدردی 
مردم ایران با مردم افغانســتان در پی آتش سوزی اخیر در گمرک اسام قلعه 

گفت: در حادثه ای که رخ داد خود را در کنار شما می دانیم.باشگاه خبرنگاران

درخواست نماینده آمریکا در امور یمن از ایران 
نماینده ویژه آمریکا در امور یمن خاطر نشان کرد، ایران فرصت کمک 
به حل وفصل مناقشــه در یمن را دارد. تیموتی لندرکینگ با اشــاره 
به رویکرد رئیس جمهور جدید آمریکا برای به کار گیری دیپلماســی 
برای پایان دادن به جنگ در یمن از بازیگران منطقه ای خواســت تا 

در این مسیر همکاری کنند. وی اظهار داشت: گفت وگوها در منطقه و 
داخل یمن نشان دهنده وجود تمایل برای پایان دادن به مناقشه این کشور 

اســت. من از بازیگران کلیدی همچون ایران می خواهم تا برای رسیدن به این 
هدف همکاری کنند. وی در ادامه بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا و متحدان 
منطقه ای اش، به ویژه عربســتان سعودی در آغاز و استمرار جنگ یمن گفت: 
این فرصت برای ایران وجود دارد که از این تاش ها حمایت و از حل مســالمت 

آمیز درگیری ها در یمن پشتیبانی کند.تسنیم 
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