
وبینار مشترک ایران و ترکیه
نشس��ت مجازی مش��ترک مرکز مطالعات سیاسی 
و بی��ن الملل��ی وزارت امور خارجه ای��ران  و بنیاد 
تحقیق��ات سیاس��ی، اجتماعی و اقتص��ادی ترکیه  
پیرام��ون مس��ائل منطق��ه ای و بی��ن المللی، روز 

چهارشنبه 29 بهمن ماه برگزار شد.
مهمترین مباحث مطرح ش��ده در این نشس��ت به 
ش��رح ذیل اس��ت :ایران و ترکی��ه در یک منطقه 
یکس��ان حضور دارند و هر بحران و تنشی می تواند 
ب��ر جوامع دو کش��ور تاثیر گذار باش��د. این درک 
مش��ترک باعث ش��ده که روابط دو کشور در همه 
زمینه ه��ای سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی رو به 
گس��ترش و توس��عه باش��د و هیچ مانعی در روابط 
دو کش��ور وجود ندارد. به نحوی که از سال 1639 
تاکنون شاهد هیچ درگیری نظامی در مرزهای دو 

کشور نبوده ایم.
در حال حاضر با توجه به تحوالت جهانی و منطقه 
ای، فرص��ت ها و چالش ه��ای فروانی در روابط دو 
کش��ور در زمینه های دوجانب��ه و چندجانبه وجود 
دارد. ای��ن درحالی اس��ت که همکاری دو کش��ور 
در رونده��ای منطقه ای از جمله روند آس��تانه و یا 
بحران قره باغ می تواند به گسترش صلح و ثبات در 
منطقه و همچنین ایجاد ترتیبات امنیتی جدید در 

منطقه بینجامد. باشگاه خبرنگاران 

خبر

 وزیر خارجه قطر در سفر به تهران 
حامل پیام نبود

کارش��ناس ارش��د مس��ائل منطقه با بی��ان اینکه 
این طور نیس��ت قطر حامل پیامی برای ایران بوده 
باش��د، گفت: قطر بازیگر فعال تری است و به نوعی 
تالش دارد که میانجی گری همراه با ابتکار داش��ته 
باشد، اما عمان بیش��تر کانال رساندن پیام بین دو 

طرف است.
حس��ین آجورلو ، درباره اظهارات برخی رسانه های 
عرب��ی مبنی بر تالش قطر در جایگزینی با عمان با 
عن��وان میانجی بین ایران و آمریکا، اظهار داش��ت: 
کشور های مختلف به خصوص کشور هایی که تداوم 
وضعی��ت بین المللی به ضرر آن ها و بحران زاس��ت، 
ت��الش می کنن��د در ام��ور بی��ن س��ایر کش��ور ها 
میانجی گ��ری کنند. ای��ن تالش می توان��د از یک 
تسهیلگری س��اده باش��د تا میانجی گری فعال که 

کشور ها در آن با ابتکار عمل وارد می شوند.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه تصریح کرد: در 
مورد اینکه نوع سفر وزیر امور خارجه قطر به ایران 
چه بوده اس��ت، ب��ا توجه به جایگاه این کش��ور، به 
دالیل مختلفی از جمله تنش با کش��و های حاشیه 
خلی��ج فارس، س��طح رقابت با جمهوری اس��المی 
ایران و اتحادش با آمریکا و ترکیه، به ش��دت نگران  
اس��ت که س��طح تنش ه��ا در منطقه بی��ن ایران و 
آمریکا باال بگیرد و قط��ر به عنوان یکی از میزبانان 
پایگاه های نظامی آمری��کا در منطقه، در این میان 
متضرر ش��ود. وی گفت: به نظر می رس��د قطر وارد 
یک روند میانجی گری شده که باتوجه به وزن قطر، 
این میانجی گری در سطح تسهیل گری باشد؛ چراکه 

میانجی گری در سطح بازیگری مثل قطر نیست.
آجورل��و با بیان اینکه مباحثی مطرح ش��ده اس��ت 
که قط��ر در حال جایگزین ش��ده ب��ه جای عمان 
اس��ت، ابراز داش��ت: تحلیل من این اس��ت که نوع 
تس��هیلگری که عمان انجام می داد، بیشتر در حد 
ب��ردن و آوردن پی��ام باتوجه به خواس��ت طرفین، 
بود؛ اما بنطر می رس��د قطر ی��ک مرحله باالتر این 
اقدام��ات را انجام می دهد و به نوعی تالش می کند 

که متوجه دیدگاه های طرفین بشود.
این کارش��ناس ارش��د مس��ائل منطقه اضافه کرد: 
باتوج��ه به این که قطر هم با ایاالت متحده آمریکا 
و هم با جمهوری اس��المی ای��ران ارتباطاتی دارد، 
س��فر وزیر خارجه قطر را باید در این راس��تا تعبیر 
ک��رد که به نوعی تالش قطری با چراغ س��بز ایران 
و آمریکا اس��ت. این سفر بیش��تر برای این بود که 
حرف ها و خواسته های حداقلی و حداکثری طرفین 
را بش��نوند. وی ابرازداشت: این طور نیست که قطر 
حامل پیامی برای ایران بوده باش��د و فقط در حد 
آشنایی برای تس��هیل گری و به نوعی یک حرکت 
ابتدای��ی بود. آجورلو در پایان خاطرنش��ان کرد: به 
ط��ور کلی جنس تس��هیلگری قطر با تس��هیلگری 
عم��ان فرق دارد. قطر بازیگر فعال تری اس��ت و به 
نوعی تالش دارد که میانجی گ��ری همراه با ابتکار 
داشته باش��د اما عمان بیش��تر کانال رساندن پیام 
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درحالی دستاورد سفر گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی هس��ته ای به ایران به یک بیانیه مش��ترک که در آن 
به مدت 3 ماه بازرس��ی ها و راس��تی آزمایی ها ادامه داشته  
ختم ش��د که برخی ناظران سیاس��ی بر این موضوع اتفاق 
نظ��ر دارند که گویا دولت به مصوبه قانونی مجلس توجهی 
ندارد؛ اگر همین 3 ماه هم توافق نمی شد مسیر دیپلماسی 
فعال تر و س��بب می شد طرف غربی زودتر راجع به برجام 

تصمیم بگیرد. 
آژانس بین المل��ل انرژی اتمی و جمهوری اس��المی ایران 
در پایان س��فر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران، با 
صدور بیانیه ای مش��ترک درباره تداوم فعالیت های ضروری 

بازرسان آژانس در ایران تفاهم کردند.
در ای��ن بیانی��ه که ی��ک نس��خه آن در تارنم��ای آژانس 
بین المللی انرژی هس��ته ای منتشر شد آمده است که این 
آژانس و س��ازمان انرژی اتمی ایران روح اعتماد دو طرفه را 
که منجر به صدور بیانیه مش��ترک در تهران مورخ 26 اوت 

2۰2۰ شد مورد تاکید قرار دادند.
این بیانیه می افزاید: س��ازمان انرژی اتمی ایران در راستای 
پیروی از مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی ایران موسوم به 
قان��ون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع 
مل��ت ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که 
از 23 فوری��ه 2۰21 اقدام��ات داوطلبانه ایران تحت برجام 

متوقف خواهد شد.
مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند 
2 بیانیه آمده، همانطور که در پیوس��ت توافق ش��رح داده 
ش��ده، این اس��ت که ایران به مدت 3 ماه اطالعات برخی 
فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوس��ت مش��خص 
ش��ده ضبط کرده و ن��زد خود نگه خواهد داش��ت. در این 
مدت، آژانس به این اطالعات هیچ دسترسی نخواهد داشت 
و اطالع��ات منحصراً نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف 
3 ماه تحریم ها به طور کامل لغو ش��د، ایران این اطالعات 
را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر این صورت اطالعات 

برای همیشه پاک خواهد شد.
ب��ه دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان 
تأسیس��ات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست 

این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.« 
در همین رابطه؛ سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های 
بین المللی در وین تصریح کرد: تمدید یا اس��تمهال مصوبه 
مجلس در کار نیست و هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس 

بین المللی انرژی اتمی اعطا نخواهد شد.
کاظ��م غریب آب��ادی در گفت وگ��و با خبرن��گاران نتیجه 
مذاکرات رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی ب��ا مقامات ایران را تش��ریح کرد و بیان داش��ت: در 
گفتگوه��ا، آژانس بر ض��رورت احترام ب��ه قانون مجلس و 
اجرای آن تأکید کرد بطوریکه در بیانیه نیز انعکاس داشته 

است.
وی اف��زود: ایران و آژان��س تفاهم کردند اج��رای پروتکل 
الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شده 
و صرف��اً تعهدات پادمانی ایران اجرا ش��ود. بر این اس��اس، 
طبق قان��ون مجلس هیچ دسترس��ی فراپادمانی به آژانس 
اعطا نخواهد ش��د و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام 

نمی گردد.
س��فیر کشورمان خاطرنش��ان کرد: مقصود از تداوم راستی 

آزمایی و نظارت ضروری که در بند 2 بیانیه آمده، همانطور 
که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به 
مدت 3 ماه اطالع��ات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی 
را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این مدت، آژانس به این اطالعات هیچ 
دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصراً نزد ایران باقی 
می مان��د افزود: چنانچه ظرف 3 ماه تحریم ها به طور کامل 
لغو ش��د، ایران این اطالعات را در اختیار آژانس می گذارد، 
در غیر این صورت اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد. 
ناظران سیاسی معتقدند که مصوبه مجلس شورای اسالمی 
ایران الزم االجرا اس��ت اما گویا دولت نمی خواهد همچنان 

این مصوبه را اجرایی کند.

دولت سر ملت کاله می گذاشت 
محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
در گفت وگو با سیاس��ت روز در خصوص دس��تاورد س��فر 
گروس��ی به ایران و اینکه آیا بیانیه مشترک ایران و آژانس 

به معنی خنثی کردن مصوبه قانونی مجلس اس��ت؟ گفت: 
مجلس شورای اسالمی در خصوص خروج ایران از پروتکل 
الحاقی قانونی را تصویب کرده که این قانون نیز الزم االجرا 
است و مجازاتی نیز برای کسانی که مانع اجرای این قانون 

می شوند تعیین شده است.
وی افزود: اتفاقی که هم اکنون رخ داده این است که دولت 
ب��ا وجود صراحت قانون، ضمن خودداری از مصوبه مجلس 
آن را دور می زند و بر سر قانون تصویب شده و مردم کاله 

می گذارد. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داشت: یک راه بیشتر نداریم و آن 
هم اینکه مجلس ش��ورای اسالمی برای حفظ حرمت خود 
و قانونی که تصویب کرده اس��ت و نیز حفظ منافع امنیت 
مل��ی بطور جدی با دولت برخ��ورد و قوه اجرایی را مجبور 

کند که از این مصوبه قانونی تمکین کند. 
کوش��کی با بیان اینکه مجلس ش��ورای اسالمی باید ثابت 
کند که انقالبی است، خاطرنش��ان کرد: انقالبی بودنش را 
نی��ز با وادار کردن دولت به اجرای این مصوبه نش��ان دهد 
و با اهرم نظارتی شرایط را برای اجرای مصوبه هموار کند.

*بی توجهی دولت به نظر مجلس شورای اسالمی 
ابوالفضل ظهره وند، سفیر اسبق ایران در افغانستان و ایتالیا 
نیز درگفت وگو با سیاس��ت روز در خصوص دستاورد سفر 
گروس��ی به ایران و اینکه آیا بیانیه مشترک ایران و آژانس 
به معنی خنثی کردن مصوبه قانونی مجلس است؟ تصریح 
کرد: به نظر می رس��د سازمان انرژی اتمی و دولت توجهی 

به نظر مجلس شورای اسالمی ایران نداشته است. 
وی افزود: من به درس��ت یا غل��ط بودن این تصمیم کاری 
ندارم ش��اید این اقدام از طرف دولت و سازمان انرِژی اتمی  
یک راه حل به شمار رود تا نگذارند روابط حادتر و یا مسیر 

دیپلماسی باز شود. 
ظهره وند در ادامه اظهار داشت: اگر مصوبه مجلس شورای 
اسالمی اجرا و بازرس��ی های فراپادمانی را قطع می کردیم 
نه تنها مس��یر دیپلماسی بسته نمی ش��د بلکه شاید مسیر 
دیپلماس��ی فعال تر و س��بب می ش��د طرف غربی  زودتر 
راجع به برجام تصمیم بگیرد چرا که برجام برای ملت ایران 

فرجام خوبی نداشته است. 
س��فیر س��ابق ایران در ایتالیا با تاکید ب��ر اینکه برجام برای 
طرف غربی دستاورد داشته و می بایست تالش می کردند از 
مرگ برجام جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: توقف پروتکل 
الحاق��ی می توانس��ت کار برجام را تم��ام و مرگش را قطعی 
کند؛ در حالی که ما باز هم به هزینه خودمان کمک کردیم 
که غربی ها دوباره فرصت داشته باشند ترفندهایی همچون 
خری��د زمان و ب��ازی دیپلماتیک به کار ببندن��د و تهران را 
مجدداً بر سر مذاکرات غیر رسمی و سپس رسمی بکشانند.

نجات برجام به پایبندی کامل ایران به تعهداتش منوط است
وزیر خارجه آلمان بار دیگر با انداختن توپ به زمین ایران، حفظ برجام 
را به بازگش��ت ایران به تعهدات کامل ذیل این توافق هس��ته ای منوط 

کرد.
هایکو ماس از ایران خواس��ت تا قبل از آنکه خسارات جبران ناپذیری به 
برجام وارد آید، به طور کامل به تعهداتش ذیل توافق هسته ای بازگردد.

وی در پیامی به شرکت کنندگان در کنفرانس خلع سالح سازمان ملل بدون 
آنکه اش��اره ای به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نقض تعهدات برجامی توسط 
ایاالت متحده و ش��رکای اروپایی عضو برجام کند، ایران را مس��ئول نجات برجام 
دانست. ماس در این خصوص گفت: رئیس جمهور )جو( بایدن و )آنتونی( بلینکن 
)وزی��ر امور خارج��ه آمریکا( آمادگی خود برای بازگش��ت به برج��ام ایران را در 

صورتیکه ایران به طور کامل به تعهداتش بازگردد، اعالم کرده اند. فارس 

درخواست فرافکنانه فرمانده سنتکام از ایران
فرمانده نیروهای تروریس��تی سنتکام بدون اش��اره به خروج غیرقانونی 
آمریکا از برجام و کارشکنی های این کشور در مسیر اجرای این توافق 
خواس��تار خویشتنداری ایران در شرایطی شد که به گفته او، واشنگتن 

در حال تالش برای احیای توافق است.
ژن��رال مکنزی، در ادامه این گفت وگو تصریح کرد: من فکر می کنم که 

اکنون فرصت خوبی برای همه اس��ت تا هوش��یارانه و محتاطانه رفتار کنند 
و منتظ��ر بمانن��د تا ببینیم چه اتفاقی روی می دهد. وی بدون اش��اره به نقض 
توافق هس��ته ای از س��وی آمریکا و کارش��کنی های این کشور در مسیر اجرای 
آن از س��وی دیگر طرف های برجام، تنها از ایران خواس��ت که در تالش برای 
اعتمادس��ازی دس��ت به هیچ اقدام مخربی نزند. این ژنرال آمریکایی تاکید کرد: 

من بر باورم که ما برای هر گونه احتمالی آماده هستیم. ایسنا 

وجود استراتژی یکپارچه در برخورد با اسرائیل یک اولویت است
مدیر کل پیش��ین آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ضرورت گفت وگو 
با ای��ران و ترکیه و ضرورت اس��تراتژی یکپارچ��ه در برخورد با رژیم 
صهیونیستی تأکید کرد. محمد البرادعی گفت: وجود یک نظام امنیتی 
منطقه ای مس��تقل و متکی به اعضای خود ضروری اس��ت، نظامی که 

بت��وان بر توانایی آن برای حمایت از ما و منافع ما اتکا کرد و این نظام 
بتواند با کشورهای همسایه ای که روابط پیچیده داریم، تعامل کند.

مدیرکل پیش��ین آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکی��د کرد: گفت وگو با ایران و 
ترکیه صرف نظر از اینکه در بسیاری از موارد با آن ها وجه اشتراک و در بسیاری 

موارد نیز اختالف دیدگاه  داریم، امری است که تأخیربردار نیست.
او افزود که وجود اس��تراتژی یکپارچه درباره نحوه برخورد با اسرائیل که آشکارا 

حقوق فلسطینیان را نادیده می گیرد، یک اولویت است. تسنیم 
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تحلیل کارشناسان از بیانیه مشترک ایران و آژانس

برجام در وقت اضافه

رویترز:

 مسیر احیای برجام برای ایران و 
آمریکا هموار نخواهد بود

یک خبرگزاری غربی در تحلیلی با توجه به رویکرد آمریکا و ایران 
نس��بت به احیای توافق هس��ته ای، به چالش ه��ای موجود در این 

مسیر پرداخت.
خبرگزاری رویت��رز در تحلیلی درباره چالش ها در مس��یر احیای 
توافق هس��ته ای از س��وی آمریکا و ایران نوشت: از منظر تئوریک، 
تصمیم گیری درباره چگونگ��ی احیای توافقی که مفادش در 11۰ 
صفحه متن و ضمیمه توضیح داده شده است، نباید سخت باشد اما 
در عم��ل، این امر به دو دلیل یک چالش خواهد بود که آن دو هم 
ابتدا شمار تحریم هایی که دونالد ترامپ رئیس پیشین آمریکا پس 
از خروج از توافق هسته ای در مه سال 2۰18 بر ایران اعمال کرد 
و س��پس اقداماتی اس��ت که ایران پس انتظاری بیش از یک سال، 

درقبال توافق انجام داد. 
رویت��رز ادامه داد: در حالی که ه��ر دو طرف تاکنون به طور علنی 
بر مس��ئله چه کس��ی اولین اقدام را برای احیای توافق هس��ته ای 
ب��ر می دارد-هر دو طرف تاکید دارند ک��ه طرف دیگر باید این کار 
را کند-ی��ک مقام آمریکایی به رویترز گف��ت: این »توالی« اقدامی 
زیرکانه خواهد بود. فکر نمی کنم مس��ئله این که چه کس��ی اول 
اقدام می کند، س��خت ترین مسئله باشد. این نشان دهنده دیدگاه 

هر یک از طرف ها نسبت به پایبندی است. 
این تحلیل می افزاید: برجام)توافق هس��ته ای( که توس��ط ایران، 
انگلیس، آلمان، فرانس��ه، چین، روسیه و آمریکا انجام شد، آمریکا 
را ملزم به فقط لغو »تحریم های هس��ته ای« علیه ایران می کرد. 
ترامپ پس از خروج از توافق، ش��ماری از تحریم های جدید را در 
زمینه های دیگر از جمله آن چه حمایت ایران از تروریس��م عنوان 
ش��ده است، بر ایران اعمال کرد. کارشناسان می گویند که برآورده 
کردن خواس��ته های ایران مبنی بر لغو ای��ن تحریم ها با توجه به 
انتقادهای جمهوری خواه��ان آمریکا و برخی از دموکرات ها برای 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پر از مش��کل و ش��اید غیر ممکن 

خواهد بود. 
رویترز به نقل از هنری رم عضو گروه اوراس��یا در این باره نوش��ت: 
این مسئله ای است که از نظر سیاسی حساسیت زیادی در آمریکا 
دارد، چرا که برخی از )این تحریم ها( عمدا تحت اختیارات )دولت 
آمریکا( در زمینه تروریسم اعمال شدند. دو تیم مذاکره کننده باید 
روندی طوالنی را در زمینه تصمیم گیری بر سر این که چه چیزی 

می ماند و چه چیزی حذف می شود، طی کنند.  ایسنا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هیچ چیزی خارج 
از قانون مجلس بی��ن ایران و آژانس مورد توافق قرار 
نگرفت��ه و افزود: اجرای داوطلبان��ه پروتکل الحاقی از 

فردا متوقف خواهد شد.
س��عید خطیب زاده در این نشست در پاسخ به سؤالی 
درباره جزییات س��فر رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی به تهران و توافق س��ه ماهه 
ب��ا آژان��س و ادامه بازرس��ی ها و اظه��ارات او درباره 
بازرس��ی های سرزده بیان کرد: آنچه در این سفر بین 
آژانس و س��ازمان ان��رژی اتمی به ص��ورت مذاکرات 
فنی صورت گرفت یک دس��تاورد بس��یار قابل توجه 
دیپلماتی��ک و یک دس��تاورد قابل توج��ه فنی برای 

سازمان انرژی اتمی است.
خطیب زاده خاطرنش��ان کرد: رئیس س��ازمان انرژی 
اتمی و این س��ازمان تالش کردند در چارچوب قانون 
الزام آور مجلس حرکت کنند و همانطور که در بیانیه 
آمده اس��ت تمامی آنه��ا طبق قان��ون مجلس انجام 
می شود و مکتوب نوشته شده و خیلی صریح و آشکار 
و روش��ن اس��ت و هیچ چیزی خارج از قانون مجلس 
نیس��ت. وی افزود: برخی توافقات برای ادامه راستی 
آزمایی ه��ا در چارچوب پادمان صورت گرفته از جمله 
اینکه در س��ه ماه آینده دوربین ه��ای فراپادمانی که 
روش��ن هستند روشن بمانند، ولی هیچ فیلمی از آنها 
در اختیار آژانس قرار نگیرد و همه آنها نزد س��ازمان 

انرژی اتمی محفوظ بماند تا سه ماه آینده.
این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: نه تنها اجرای 
داوطلبان��ه پروتکل الحاقی متوقف ش��ده و آنچه االن 
توافق ش��ده همه در چارچوب قانون مجلس اس��ت. 
البت��ه ابعاد فن��ی دارد که طی امروز و فردا س��ازمان 
انرژی اتمی همه ابعاد فنی آن را برای رسانه ها و مردم 

بیان خواهند کرد.
خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره سفر گروسی به 
تهران و اینکه این فرصت س��ه ماه داده ش��ده فرصت 
س��ه ماه ای است به آمریکا هم خاطرنشان کرد: اینکه 
گروس��ی به ایران س��فر ک��رد ما فرصتی ب��ه آمریکا 

ندادیم. آنچه انجام ش��ده در چارچوب مصوبه مجلس 
است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف 
می شود و برخی نظارت های ضروری که آژانس تقاضا 
کرده در س��ه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی 

ایران حفظ می شود.
ای��ن دیپلمات ارش��د ایرانی یادآور ش��د: هیچ فیلم و 
ضبطی در س��ه م��اه آین��ده در اختیار آژان��س قرار 
نمی گیرد. ابعاد فنی این موضوع هم در ضمیمه و هم 
در بیانیه آمده است. چون موضوع فنی است سؤاالت 

فنی را از سازمان بپرسید. 
وی تصری��ح ک��رد: آنچ��ه به دس��ت آمده دس��تاورد 
بس��یار در همکاری های ای��ران و آژانس هم به لحاظ 

دیپلماتیک و هم فنی است.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سؤالی درباره 
اظه��ارات اخی��ر جو بایدن ب��رای گفت وگو ب��ا ایران 
در چارچ��وب 1+۵ و همچنین اش��اره ب��ه موضوعات 
منطقه ای و برنامه موش��کی ای��ران گفت: آقای بایدن 
بای��د تصمیم بگیرد می خواهد به سیاس��ت شکس��ت 
خورده فشار حداکثری آمریکا را ادامه دهد که خوب 
نتیجه آن شکس��ت حداکثری بیش��تری برای آمریکا 
خواهد بود یا می خواهد از آن میراث شکس��ت خورده 
فاصله بگیرد. وی با بیان اینکه این یک انتخاب ساده 
اس��ت، اظهار داش��ت: این انتخاب باید در واشنگتن 
صورت بگیرد. اگر از میراث شکست خورده و سیاست 
فشار حداکثری شکس��ت خورده فاصله بگیرند قطعا  
مسیر اصالح سیاست های شکست خورده خود را طی 

خواهند کرد.
خطیب زاده افزود: در چارچوب برجام فعال چهار عضو 
شورای امنیت به اضافه آلمان و ایران هستند. آمریکا 
از می 2۰18 از برجام خارج ش��ده و نه تنها از برجام 
خارج ش��ده و از میز برجام بلند شده و از اتاق تعبیه 
ش��ده برای گفت وگوهای برجامی خارج ش��ده، بلکه 
از س��اختمان برجام خارج ش��ده و در مس��یر خروج 
کلی تله گذاری کرده و تله های انفجاری گذاش��ته که 
نه کس��ی بتواند در برجام بماند و نه کس��ی بتواند از 

مزایای برجامی استفاده کند.
وی گفت: ما روش��ن گفتیم آمریکا چگونه می تواند به 
این خواس��ت خودش برای برگشتن به مسیر درست 
برس��د. این دیپلمات ارش��د ایرانی تصریح کرد: ابتدا 
باید تعهد خودش را به برجام اعالم کند تا بتواند وارد 
س��اختمان ش��ود و بعد آمریکا باید عمل موثر کند و 
تمامی تله هایی که تحریم ها جزو آن است را بردارد و 
بعد تازه می تواند وارد اتاق برجام شود و گفت وگوهای 

خود را در چارچوب برجام داشته باشد.
خطی��ب زاده همچنین تصریح ک��رد: اتفاقا موضوع و 
ریش��ه بس��یاری از تنش ها و بی ثباتی ه��ا در منطقه 
غرب آسیا به حضور نیروهای خارجی و چکمه پوشان 
خارجی در کش��ورهایی ک��ه مورد اش��غال آنها واقع 
ش��دند به ویژه آمریکا برمی گردد. این مس��یری است 
که آمریکا با تصحیح اشتباهات خودش در غرب آسیا 
و خروجش می تواند برگشت ثبات و امنیت به منطقه 
را تسریع کند. سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی درباره 
برنامه موش��کی تصریح کرد: م��ا در خصوص امنیت 
ملی و ت��وان دفاعی خود نه گفت وگو، نه مذاکره و نه 
مصالحه می کنی��م و این را همه می دانند و احتیاجی 

نیست مجددا بیان کنم.

بازگشت آمریکا به برجام به سادگی 
اتفاق نمی افتد

خطی��ب زاده همچنی��ن در پاس��خ به س��ؤالی درباره 
اینک��ه آیا آمریکا می تواند س��اده به برج��ام برگردد؟ 
اظه��ار داش��ت: آمریکا یکجانبه از برجام خارج ش��د، 
ولی بازگش��ت آن به خاطر اینکه این خروج متضمن 
بس��یاری از ابعاد و مس��ؤولیت های حقوقی است، به 

سادگی اتفاق نمی افتد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ما پیش ش��رطی ب��رای رفع 
تحریم ه��ای آمریکا نداریم، ولی رفع تحریم ها مس��یر 

بازگشت آمریکا به برجام است.
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی درباره تالش مسؤول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست 
ای��ران و 1+۵ گف��ت: ما نیت خوب »ج��وزپ بورل« 
مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا را می دانیم 
و ای��ن را در چارچوب تالش های ایش��ان برای حفظ 
برج��ام می دانیم. در حال حاضر آمری��کا عضو برجام 

نیست که در نشست برجامی شرکت کند.  مهر 

  خطیب زاده:

هیچ چیزی خارج از قانون مجلس مورد توافق قرار نگرفت


