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درخواست فرافکنانه فرمانده سنتکام از ایران

فرمانده نیروهای تروریســتی ســنتکام بدون اشــاره به خروج
غیرقانونی آمریکا از برجام و کارشــکنیهای این کشور در مسیر
اجرای این توافق خواســتار خویشــتنداری ایران در شــرایطی
شــد که به گفتــه او ،واشــنگتن در حال تالش بــرای احیای
توافق است.
به گزارش ایسنا ،ژنرال مکنزی ،فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای
تروریســتی آمریکایی در منطقه موســوم به سنتکام در گفتگو
با خبرگزاری فرانســه از ایران خواســت تا در شرایط کنونی که

واشــنگتن برای حفظ توافق هستهای  ۲۰۱۵تالش
میکند ،از هر گونه اقدام تحریکآمیز پرهیز کند.
کنــت مکنزی که در عمان به ســر میبرد در ادامه
ایــن گفتوگــو تصریح کرد :من فکــر میکنم که
اکنون فرصت خوبی برای همه اســت تا هوشیارانه
و محتاطانــه رفتار کنند و منتظر بمانند تــا ببینیم چه اتفاقی
روی میدهد.
وی بدون اشاره به نقض توافق هستهای از سوی آمریکا و کارشکنیهای

سیاسی
این کشور در مسیر اجرای آن از سوی دیگر طرفهای
برجــام ،تنهــا از ایران خواســت که در تــاش برای
اعتمادسازی دست به هیچ اقدام مخربی نزند.
این ژنــرال آمریکایی با تکیه بــر ادعاهای نخ نما و
ساختگی کشورش علیه ایران تاکید کرد :من بر این
باورم که ما برای هر گونه احتمالی آماده هستیم .از نظر من هنوز
هم این خطر وجود دارد که ایرانیها دست به اقدام (تالفیجویانه)
بزنند اما ما برای هر چیزی آماده هستیم.

کنایهی سنگین زنگنه به برخی مدعیان ریاست جمهوری

حکایتفحاشیبهوزارتنفتوکاندیداهایقصاب!

شدن نمیجنگند بلکه صرفاً میآیند تا دیده شوند و نکتهی تلخ ماجرا
این که؛ هزینهی این دیده شــدن ،گاه از رئیس جمهور شــدن عدهای
میتواند بیشــتر باشد به تعبیری ساده تر ،اگر بپذیریم فردی با تمامی
نداشتنها از شرایط و توانمندی و حسن سابقه و ...رئیس جمهور شود
به معنای واقعی کلمه هزینهی کمتری نسبت به دیده شدن و رئیس
جمهور نشدن او باید پرداخت شود.

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :وزیر نفت در مراسم بهرهبرداری از سه
خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی و طرحهای ذخیرهسازی با بیان اینکه
انتخابات نزدیک اســت ،گفت :به وزارت نفت فحش میدهند که برای
خود افتخار کسب کنند ،اگر بحث تخصصی و مدیریتی کنیم مشخص
میشود که کارهای آنها نه تنها افتخار نبوده بلکه خطا بوده است« .بیژن
زنگنه» افزود :پیروزی هزار پدر دارد و شکست ،یتیم است .تصمیمات
ســاخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از سال  ۸۲آغاز شد و دولتهای
بعدی نیز در حد توان و مدیریت خود آن را پیش بردند و ما نیز به همان
میزان قدردان زحمات آنها هستیم.

> قصابان گرگانی و یک چرخهی همیشگی!

> ژنرال دولت روحانی و نکتههایی مهم!

طی سالهایی که زنگنه را میشناسیم ،از این وزیر کهنه کار این شناخت
را به دست آوردهایم که؛ تهییج نمیشود ،عصبانی نمیشود ،در راستای
عمل به وظایف سازمانی خود گام بر میدارد و گاهی برای این که طرف
مقابل دچار توهم نشود ،دست روی مسائلی میگذارد که هیچ پاسخی
جز سکوت برای آنها وجود ندارد .شخصیتی در حوزهی زنگنه که تمام
سالهای پس از انقالب ،دستی بر آتش وزارت و عمارت داشته ،قطعاً آن
چه بهتر از بقیه میشناسد ،فضای انتخاباتی است .او در مراسم بهرهبرداری
از سه خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی و طرحهای ذخیرهسازی دست
میگذارد بر یک پروژه ،پــروژهای بزرگ ،پرچالش و به قول بیژن نامدار
زنگنه؛ مناسب برای تدریس «مدیریت پروژه»! زنگنه میگوید:
= «در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس واحدهای فرآیندی در نیمه سال۹۲
حدود  ۴۰درصد پیشرفت داشتند».
= «من همواره معتقد بودم یکی از طرحهایی که باید در مدیریت پروژه
درس داد طرح نیروگاه شهید رجایی بود که به واسطه بینظمی مدیریتی
برای اتمام کار ،تصمیم گرفتیم شرکتهای پیمانکار عمومی راهاندازی
شود ،اما وقتی پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس را دیدم ،نیروگاه شهید
رجایی در برابرش هیچ بود .در زمینه اغتشاش مدیریتی بدتر از پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس در ابتدای دولت تدبیر و امید طرحی ندیدم».
= «این پروژه ابتدا با روش خوبی شــروع شــده بود اما در دو مرحله
قراردادها و انتقال قراردادها به ســمتی رفته بود که باید در دانشگاهها
برای پرهیز از این اقدامات تدریس کنیم .این اغتشاش مدیریت آنچنان
زیاد بود که سردار عبداللهی که فرمانده قرارگاه بود تعریف میکرد که
در جریان بازدید یکی از سرداران سپاه پرسیده بود که آیا اینجا داعش
حمله کرده است؟»
= زنگنه با اشاره به اینکه از این واحد بهم ریخته با مدیریت درست به
سمتی رفتیم که بنزین تولید شد ،گفت« :در این پاالیشگاه همه نوع کار
شده بود اما «واحد فرآیندی» ساخته نشده بود .در این دولت مسئوالن
پاالیش و پخش هر هفته سفر کردند و رفتند البته منتی نداشتیم چون
وظیفه ما بوده اســت اما باید تاکید کنم آنچه که به ما رســید نه تنها
پیشرفت کم بلکه یک پروژه مغشوش بود» .
> حرف نمیزنیم چون وقت نداریم اما بیزبان نیستیم!

وزیــر نفت ال به الی حرفهای فنــی و عمرانی به یک ماجرای خیلی

انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰که هنوز
حتی به نامنویســی نیز نرسیده ،مجلس
را ،دولت را ،رســانهها را ،دســتگاههای
تأثیرگــذار را و در معنــای واقعی کلمه،
تمامی امور و شئون حاکمیت را به نوعی
درگیر کرده است ،یک روز بحث بر سر
آمدن نظامیها اســت ،روز دیگر بحث
بر ســر نیامدن نظامی ها ،یک روز فالن
حزب فالن شــخصیت را تهدید میکند،
روزی دیگر فالن شخصیت به فالن حزب
برچســب میزند ،یک روز آن آقا به آن
یکی آقا هشــدار میدهد ،روز دیگر آن
یکی به این یکی پاسخ میدهد و...
عجیب اشاره میکند ،ماجرایی که این روزها ،اگرچه نه کام ً
ال مشابه اما به
شدت در حوالی همین ماجرا ،تکراری و قابل مشاهده است!
زنگنه گفت :در ایام انتخابات ریاســت جمهوری در گرگان یک قصابی
کاندیدا شده بود و وضعش هم به خاطر کاندیداتوری در انتخابات خوب
شــده بود ،زیرا هر کســی به او مراجعه میکرد نیم کیلو گوشت به او
میفروخت .از او پرسیدند شما که رئیسجمهور نمیشوید پس چرا برای
انتخابات ثبتنام کردید؟ قصاب گفت درست است که من رئیسجمهور
نمیشــوم ولی حداقل با این کارها میتوانم رئیس صنف قصابها در
گرگان شوم که این موضوع حکایت این روزهاست .عدهای بیکارند و به
وزارت نفت فحش میدهند؛ باید سوال کرد افتخارات شما کدام است
که حاال در حال ساختن افتخار برای خود هستید؟ این پروژههایی که
از آنها دم میزنید افتخار نیســت و ما اگر حرف نمیزنیم دلیلش این
نیست که زبان نداریم بلکه وقت نداریم » .اشارهی وزیر نفت اگرچه ساده
و عوامانه ذکر میشود اما بر واقعیتی تلخ تأکید دارد و آن این که؛ در ایام
انتخابات ،به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ،عدهای برای رئیس جمهور

انتخابات که فقط انتخابات ریاست جمهوری نیست؛ انتخابات مجلس
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز دو انتخاباتی است
که شــرایطی کم و بیش شــبیه آن چه که وزیر نفت میگوید دارند.
جســتارهای میدانی و بررسیهای پراکنده نشــان دهندهی آن است
که بســیاری از کســانی که در انتخابات مجلس یا شوراهای اسالمی
شــهر و روســتا شــرکت کرده اما یا رأی نیاوردند یا از بیخ و بن تأیید
صالحیت نشــدهاند میدان را نه تنها خالی نکردهاند که سهم خواهی و
فرصتطلبیهای آنان تازه شروع میشود.
در همین انتخابات شوراهای  ،۹۶لیستی از افراد وجود دارد که اگرچه در
انتخابات شوراهای منطقهی خود حائز اقلیت آراء نیز نشدهاند اما به دلیل
ساماندهیهای سیاســی و بهره وری از رابطه بازی ها ،کل یک لیست
چه آنانی که رأی آوردهاند و چه آنانی که رأی نیاوردهاند  -علیالسویه-
پستی ،میزی ،جایی را به دست آوردهاند که تا پیش از نامنویسی حتی
تصور آن نیز برای آن هراسآور بوده است!
> زنگنه میداند و میگوید!

انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰که هنوز حتی به نامنویســی نیز
نرســیده ،مجلس را ،دولت را ،رسانهها را ،دستگاههای تأثیرگذار را و در
معنای واقعی کلمه ،تمامی امور و شئون حاکمیت را به نوعی درگیر کرده
است ،یک روز بحث بر سر آمدن نظامیها است ،روز دیگر بحث بر سر
نیامدن نظامی ها ،یک روز فالن حزب فالن شخصیت را تهدید میکند،
روزی دیگر فالن شخصیت به فالن حزب برچسب میزند ،یک روز آن
آقا به آن یکی آقا هشدار میدهد ،روز دیگر آن یکی به این یکی پاسخ
میدهد و ...در این میانه یکی از جایگاه شــورای نگهبان خرج میکند،
دیگری از ارزش و اعتبار مجلس و نمایندگی مردم و همین طور ،تا چشم
کار میکند؛ «قصاب گرگانی» است که از در و دیوار میروید.
خو ِد «کاندیدای ریاســت جمهوری» بودن ،اعم از تأیید وعدم تأیید یا
حتی فارغ از آمدن و نیامدن؛ داستانی است پر آب چشم زیرا رسانههای
عمدتاً آن سوی آب که به دنبال اهداف و برنامه هاو پروتکلهای تعریف
شدهی خود هستند ،برای ایجاد حاشیه با تیتر درشت میزنند :فالنی که
شاید برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود چنین گفت و در نتیجه
میتوان فهمید که فقر و تفرقه در ایران بیداد میکند.
بد نیست اگر حاکمیت در مرحلهی نخست ،رسانه در کنار حاکمیت و
شخصیتهای استخوان خورد کرده و سرد و گرم چشیده در کنار این دو،
مراقب باشند در چاه ویل «قصابان گرگانی» نیافتند که در این حکایت
کوتاه و نغز ،واقعیتهایی تلخ نهفته است!

ایران:

پیامهایی از آمریکا از طریق سفارت سوییس به ما رسیده است

ســعید خطیبزاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
نشست هفتگی خود گفت :ریشه بسیاری از تنشها و بیثباتیها
در منطقه غرب آسیا حضور نیروهای خارجی از جمله آمریکاییها
در منطقه است .آمریکاییها با تصحیح اشتباهات گذشته خود و
خروج خــود از منطقه میتوانند روند ایجــاد ثبات درمنطقه را
تسریع کنند .به گزارش ایسنا ،وی همچنین با بیان اینکه مواضع
جمهوری اســامی ایران در ارتباط با موضوع موشکی نیز روشن
است ،گفت :ما بارها گفتهایم در خصوص امنیت ملی خودمان با
کسی گفتگو ،مذاکره و مصالحه نمیکنیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در مورد پیشنهاد اتحادیه
اروپا برای حضور آمریکا در مذاکرات موســوم بــه مذاکرات ایران
و  ۵+۱و اینکــه آیا آمریکا میتواند به ســادگی به برجام برگردد،
گفت :در خصوص آنچه که اتحادیه اروپا و هماهنگکننده سیاست
خارجی اروپا پیشــنهاد دادهاند ما نیت خود آقای بورل را میدانیم
و این را در چارچوب تالشهای ایشان برای حفظ برجام میدانیم.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که آیا مشخص
است که زمان برگزاری نشست ایران و  ۴+۱با حضور آمریکا چه
زمانی خواهد بود و آیا این نشســت در جریان نشست کمیسیون
مشترک برجام که قرار است در اسفندماه برگزار شود خواهد بود،
گفت :ما اساســا هنــوز به آن نقطه نرســیدهایم کــه بخواهیم
تاریخی را در این زمینه مشــخص کنیم و همان طور که پیشاز
این گفتم ما در حال بررســی اصل این پیشــنهاد هســتیم .وی
ادامه داد :نشســت کمیسیون مشــترک برجام با حضور ایران و
 ۴+۱براســاس روند طبیعی خود انجــام میگیرد .در مورد آنچه
که مطرح شــده همان طور که گفتم ما در حال بررسی هستیم

که چگونه میتوانیم به پیشنهاد مطرح شده پاسخ دهیم و مسیر
کمیســیون مشــترک برجام بین ایران و  ۴+۱نیز در مسیر خود
انجام خواهد شد.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص انتشار برخی از
اخبار مبنــی بر مداخله ایران در حمالت اخیــر اربیل با رد این
موضــوع گفت :این نوع دامافکنیها در روابط ایران و عراق خیلی
مشــکوک اســت و ضمن اینکه صلح و ثبات در عراق را به خطر
میاندازد نشان از یک سناریویی دارد که مسیر خطرناکی را برای
منطقه طراحی کرده اســت .به نظر میرسد برخی از طرفهای
ثالــث به این تلهافکنیها دل خوش کــرده اند .ما از دولت عراق
درخواســت کردهایم که مسیر کشف حقیقت در این زمینه را به
جدیت دنبال کند .وی همچنین ادامه داد :متأسفانه آنچه که در
عراق رخ میدهد افزایش نیروهای خارجی در این کشــور است.
ایــن موضوع عامل بیثباتی در عراق اســت و اجازه نمیدهد که
دولت عراق مسیر حاکمیت تمام عیار عراقی را طی کند.
ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به سوال
دیگــری مبنی بر اینکه آمریکاییهــا روز جمعه اعالم کردند که
میخواهنــد محدودیتهای اعمال شــده علیــه دیپلماتهای
ایرانی مســتقر در نیویورک را رفع کنند ،گفت :رفع محدودیتها
مطرح نیســت بلکه کاهش محدودیتهاست .دولت قبلی آمریکا
بــا نقض تعهدات خود اقدام به اعمــال محدودیتهای بیمنطق
و سرکشــانهای علیه دیپلماتهای ایرانی اعمال کرد .ایران طی
نامهای اخطار داد که بــا توجه به اینکه این محدودیتها خالف
قوانین و مقررات است اگر این مسیر ادامه پیدا کند در این زمینه
به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت میکند.

وی همچنیــن تصریح کــرد :موضــوع  ۲۵مایل نیــز مغایر با
کنوانسیون مقر ســازمان ملل است .ما این کاهش محدودیتها
را کافی نمیدانیم و این موضوع نباید در مســیر بازگشت آمریکا
به برجام تفسیر شود.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنیــن در مورد اظهــارات اخیر
مشــاور امنیت ملی آمریکا در ارتباط با آغاز مذاکرات بین ایران
و آمریــکا در ارتباط با بحث زندانیان ایرانــی و آمریکایی گفت:
همواره پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در آمریکا از اولویتهای
جمهوری اســامی بوده اســت .زندانیان ایرانــی در آمریکا در
وضعیت نابسامانی به ســر میبرند و به صورت خاص مورد ظلم
قرار گرفته اند .مثال استاد ایرانی را به بهانههای واهی پابند زدهاند
و یا اینکه یک ایرانی دیگر را به بهانه واهی محکوم کردهاند و بعد
از اینکــه او دوران محکومیت خود را طی کرده اســت به صورت
سرکشــانه او را همچنان در زندان نگه میدارند .ایران نمیتواند
شاهد این ظلمهای آشــکار در مورد اتباع خود باشد .این مسیر،
مسیر شوم دولت قبلی آمریکا است و ما هنوز شاهد فاصله گرفتن
دولت فعلی آمریکا از میراث شــوم دولت پیشین نبوده ایم .این
دیپلمات ارشد کشــورمان ادامه داد :همان طور که شب گذشته
گفتم پیامهایی از سفارت ســوئیس و برخی از وزرای خارجه به
تهران رسید که طرف آمریکایی مایل است که این موضوع انسانی
را حل و فصل کند .پیام ما هم به همان طریق ارســال شــده که
پیشنهاد دکتر ظریف که دو سال پیش در حاشیه نشست سازمان
ملل در مــورد آزادی همه زندانیان ایرانــی در مقابل محکومان
ایاالت متحده در ایران که مطرح شــد سر جایش هست و همین
مسیر میتواند ادامه پیدا کند.

بهشتی پور:

برخی که پیشتر برجام را خیانت میدانستند اکنون اصرار دارند آمریکا برگردد

یک کارشــناس مسائل بینالملل تاکید کرد :به جای این که اصرار
کنیم آمریکا به برجام برگردد ،باید توان اقتصادیمان را باال ببریم
تا تاثیرگذاری تحریم را کم و به صفر برســانیم آن موقع است که
تجدید نظر میکنند.
به گزارش ایســنا ،حسن بهشــتیپور در ارزیابی خود از مواضع و
اظهارات مقامات آمریکایی نســبت به مسئله برجام گفت :معتقدم
نه فقط پروتکل الحاقی بلکه حتی اگر از ان پی تی هم خارج شویم
تا غرب نسبت به رفع تحریمها اقدام کند ،آنها این کار را نخواهند
کرد زیرا عاملی نیست که غرب در مورد تحریمها تجدید نظر کند.
وی خاطرنشان کرد :باید اقداماتی انجام دهیم که تحریمها کارآمدی
نداشته باشد ،برخی تصورشان این است اگر ذخایر اورانیوم یا درصد
غنیسازی را افزایش و یا همکاری با آژانس را کاهش دهیم نتیجه
این میشــود که غرب به تکاپو بیافتــد و تحریمها را لغو کند .این
کارشناس مسائل بینالملل همچنین بیان کرد :تجربههای گذشته

نشان داده ،تصور باطل غربیها این است که از این اهرم فشار علیه
ایران استفاده کنند ،آنها خوب چیزی پیدا کردند بنابراین مادامی
که تحریمها را کارآمد ببینند آنها را لغو نمیکنند.

بهشتیپور با بیان اینکه باید اقدامی انجام دهیم تا تحریمها بیاثر یا
کم اثر شوند ،گفت :عدهای که پیش از این میگفتند برجام خیانت
است اکنون اصرار دارند آمریکا به برجام برگردد ،اگر برجام بد است
و به درد نمیخورد چرا اصرار دارید برگردد.
وی ادامه داد :به جای این که اصرار کنیم آمریکا به برجام برگردد،
توان اقتصادیمان را باال ببریم تا تاثیرگذاری تحریم را کم و به صفر
برسانیم آن موقع است که تجدید نظر میکنند.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به این که برخی مالحظات
از سوی عربستان یا اسرائیل هم در این مسائل دخیل است ،گفت:
اگر آمریکا مانند زمان اوباما باشــد علی رغم تمام مخالفت ها ،کار
خودش را انجام میدهد و سایر مسائل بهانه است ،عامل اصلی اهرم
فشار تحریم هاست گرچه اکنون در داخل آمریکا میان دموکراتها
و جمهوری خواهها نیــز اختالف نظر وجود دارد و هنوز به وحدت
نرسیدهاند.
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استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت یونان در عربستان

رسانهها گزارش دادند که یونان قصد دارد در توافقی با عربستان ،سامانههای دفاع موشکی «پاتریوت» خود
را در این کشور مستقر کند .به گزارش فارس ،این توافقنامه طی دیداری در آتن بین «نیکوس دندیاس» وزیر
خارجه یونان و «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان در ژانویه سال گذشته منعقد شد ،اما با همهگیری
کرونا به تاخیر افتاد .شبکه خبری «سی ان ان» نیز در روزهای گذشته گزارش داد که «نیکوس دندیاس» وزیر
خارجه یونان توافقی را با عربستان برای استقرار سامانه موشکی پاتریوت در این کشور منعقد خواهد کرد.

بین الملل

دیاکوحسینی:

ممکن است بایدن
دچار این سوءتفاهم شده باشد
که با دولت بعدی مذاکره کند

دیاکو حســینی در تحلیــل اقدامات اخیر
ایاالت متحده مانند پس گرفتن درخواست
اعمال بازگشــت تحریمهای ســازمان ملل
علیه ایران (اســنپ بک) ،پذیرش شــرکت
در گفتوگو بــا اروپا در خصــوص ایران و
رفع محدودیت تــردد دیپلماتهای ایرانی
در نیویورک ،دربــاره افق پیش روی برجام
اظهار داشت :آقای بایدن از خروج ترامپ از
برجام انتقاد کــرده و تمایل خودش را برای
بازگشــت به برجام اعالم کرده بود اما تا این
لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته است و به
نظر میرسد که دست کم قویترین افراد و
جناحها در کابینه آقای بایدن فکر میکنند
که ایران باید اولین گام را بردارد و به تعهدات
خودش بازگردد.
بــه گزارش ایلنا ،وی افــزود :دالیل این کار
کام ً
ال روشــن اســت و به نظر میرسد که
دیپلماسی مخفی بیشتر مدنظر دولت بایدن
برای آنچه که آنها رایزنی با متحدانشــان
در منطقه و اعضای کنگره اســم میگذارند،
اســت؛ اما طبیعتاً این روند بــرای ایران به
این استدالل ســاده مجابکننده نیست که
یک کشــور انجام تعهدات قانونی خودش را
کــه متکی بر قطعنامه شــورای امنیت ملل
متحد اســت ،به جلب نظر دیگران موکول
کنــد .اگر قــرار بود که امور جهــان به این
ترتیب پیش برود و کشورها به دلیل مسائل
داخلی و یا روابطشان با دیگر کشورها اجرای
قوانیــن را تعلیق کنند ،جهان دارای فضایی
خطرناک میشد.
این کارشــناس ارشد مســائل بینالملل ،با
غیرقابل قبول خواندن استدالل دولت بایدن و
نبود شفافیت در تصمیمهای دولت او ،گفت:
در این شــرایط مجبور بــه گمانهزنی راجع
بــه نیات بایدن در تعلل بازگشــت به برجام
هستیم ،یکی از دالیل میتواند این باشد که
آنها در حال خرید زمان هســتند تا فرجه
الزم را برای مشورت داشته باشند .همینطور
شاید دچار این سوءتفاهم کام ً
ال اشتباه شده
باشــند که بهتر اســت با دولت آینده ایران
وارد دیپلماسی شــوند؛ این موضوع به دلیل
ناآشنایی با ســاختار حکومت در ایران است
و ممکن است تصور کرده باشند با این تعلل
میتوانند ایران را وادار کنند که به امتیازهای
بیشتر تن دهد اما طبیعتاً این نیز امکانپذیر
نیست و نتیجه عکس خواهد داد.
وی با اشــاره به زمان اجرایی شــدن قانون
طرح اقدام متقابــل علیه تحریمهای آمریکا
که توســط مجلس تصویب شــده اســت،
خاطرنشان کرد :پس از پنجم اسفند ،اجرایی
نشــدن قانون مجلس که البته دولت با آن
موافق نبــوده و آن را به زیان دیپلماســی
دانسته ،به اقدام آمریکا در برداشتن تحریمها
بســتگی دارد .این هشدار از طرف مقامهای
ایرانی نزدیک به یک ماه اســت که به دولت
آقای بایدن داده شــده اســت و تا به امروز
حداقل در بازتاب رســمی مورد بیتوجهی
قــرار گرفته اســت .دوم اینکه ایــن اقدام
(قانون) همچنان در راســتای گامهای ایران
برای کاهش تعهدات خودش مطابق بند ۳۶
برجام تصویب شــده اســت و از آنجایی که
طرفهای دیگر برجام عمل نکردند ،این حق
برای ایران محفوظ است.
این تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک با بیان
اینکــه توقف اجرای پروتــکل الحاقی نقض
عمده نســبت به تعهدات ایران محســوب
نمیشــود ،خاطرنشان کرد :به این دلیل که
که رژیم بازرسیهای آژانس در ایران بسیار
گســتردهتر از ایــن موضوع اســت و عمده
این بازرســیها بر اساس توافق پادمان باقی
خواهد ماند و فقط بخشــی کمــی از آنها
آسیب خواهد دید که آن هم در صورتی که
همانطور که رهبری و رئیس جمهور اشــاره
کردنــد در صورتی که آمریــکا به تعهدات
خودش برگردد در مدت بســیار ســریع و
کوتاهــی قابل بازیابی و بــه حالت قبلی در
چارچوب برجام اســت اما در عین حال این
کار این خطر را ایجاد میکند که کشورهای
اروپایی که همیشه به سمت آمریکا متمایل
بودهاند را به ســمت اقدامات مخربتر سوق
بدهد کــه میتواند دیپلماســی و راهحل را
پیچیدهتر کند.
وی در مورد سفر دبیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به ایران ،اظهار داشت :سفر آقای
گروســی به ایران طبیعتاً تحت تاثیر مسائل
فنی روابط ایران و آژانس بینالمللی و همین
اقدامی که در پیش اســت قرار دارد .آژانس
نگرانیهــای خــودش را دارد و میخواهد
مطمئن شود ،اتفاقی (اجرای قانون مجلس)
که در پیش اســت ،آسیبی به اصل موضوع
همکاری ایران و آژانس نخواهد زد و به بدنه
اصلی این همکاری آســیب نخواهد رساند؛
همچنین ایران به سمت مسیری که از نگاه
آژانس میتواند گام برداشتن در مسیر نظامی
کردن برنامه هســتهای است قرار نگیرد که
البته ایران چنین قصدی ندارد.

خبرتلگرامی
« Dمایک پنس» معاون رئیسجمهور
ســابق آمریکا دعوت به حضور در
یکــی از همایشهــای مهم حزب
جمهوریخواه موسوم به «کنفرانس
اقدام سیاسی محافظهکار» را که قرار
است اولین سخنرانی «دونالد ترامپ»
بعد از ترک کاخ ســفید در آن انجام
شــود ،نپذیرفت .به گفته یک منبع
آگاه به برنامه ایــن رویداد ،از معاون
رئیسجمهور ســابق آمریکا دعوت
شــده بود تا در این کنفرانس ساالنه
سخنرانی کند اما او این دعوت را رد
کرد/ .فارس
 Dشبکه خبری المیادین از درگذشت
انیس نقاش ،مبارز کهنهکار و تحلیلگر
لبنانی خبــر داد .انیس نقاش ،مبارز
لبنانی ،تحلیلگر مســائل راهبردی و
مدیر مرکز پژوهشی «امان» در سن
هفتاد سالگی بر اثر کرونا درگذشت.
کانال خبری النجبــا نیز گزارش داد
که وی در یکی از بیمارســتانهای
دمشق دار فانی را وداع گفت .وی از
پیشاهنگان مقاومت در عرصه رسانه
و عضو ســابق جنبش فتح بود که به
شــکل عملی و هم در حیطه رسانه
ســالها در راســتای اهداف جریان
مقاومت در فلسطین و لبنان فعالیت
داشت/ .ایسنا

ظریف:

دیپلماسی

عربستاندریمننمیتواند
به پیروزی نظامی دست یابد

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران یکشنبه
شب در گفتوگو با شبکه المنار لبنان گفت:
عربســتان ســعودی نمیتوانــد در یمن به
پیروزی نظامی دست یابد.
به گزارش ایرنا به نقل از المنار ،محمد جواد
ظریف گفت :عربســتان ســعودی نمیتواند
بــه پیروزی نظامی در یمن دســت یابد و یا
از طریق مذاکره به چیزی دســت یابد که از
طریق نظامی نتوانسته است.
وزیر خارجه ایران در ادامه گفت :اگر اسرائیل
بخواهــد بــه ایــران حمله کند ،دســت به
خودکشی زده است.
وی افــزود :همســایگان ایران این اشــتباه
را مرتکب شــدند که اجازه دادند اســرائیل
درگیری را به خاکشان بکشاند و این رژیم به
زودی امنیت را از این کشورها خواهد گرفت و
توانایی دفاع از آنها را ندارد.
ظریف اضافــه کرد :هدف ایران در ســوریه
مبارزه با تروریسم اســت و اسرائیل باید این
را درک کند که سیاست حمایت از گروههای
تروریستی بیپاسخ نخواهد ماند.
وزیر خارجه ایران در خصوص تحوالت لبنان
نیز گفت :ایران در راســتای توافق گروههای
لبنانــی با یکدیگر کمک میکند و همچنین
هیــچ کس نمیتواند توافقــی را بر لبنانیها
تحمیل کند.
او اضافه کرد :ایران پس از انفجار بندر بیروت
پیشنهاد ارائه کمک به لبنان را مطرح کرد اما
فشارهای آمریکا مانع به سرانجام رسیدن این
کمکها شد.

منطقه

دستگیری ۲نفر عضو
خطرناک داعش در عراق

وزارت کشور عراق از دستگیری دو تروریست
خطرنــاک داعشــی در اســتان کرکــوک
خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی ،وزارت کشور
عراق با انتشار بیانیهای اعالم کرد که نیروهای
پلیس توانستند دو نفر از خطرناکترین عناصر
تروریســتی داعش ملقب به «ابو خطاب» و
«أ .ش .ع» را در استان کرکوک دستگیر کنند.
در این بیانیه آمده اســت کــه این دو عنصر
تروریســتی در قالب تیپهــای نظامی برای
گروه تروریستی داعش در چندین منطقه بین
اســتانهای کرکوک و دیاله تا االنبار فعالیت
میکردند.
نیروهــای امنیتی عراق از یــک ماه پیش به
دنبال انفجــار یک فرد انتحــاری در میدان
«الطیــران» در مرکز بغداد حمــات برای
تعقیب بقایــای گروه تروریســتی داعش را
تشدید کردهاند.

