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فایننشال تایمز به آینده روابط واشنگتن و تهران پرداخت

بحث درباره رویکرد «بایدن» مقابل ایران

یک دیپلمات اروپایی مدعی شد که دولت
احتمالی بایدن اتحاد نزدیکی با اروپا بر ســر
روابط با روسیه و ایران نخواهد داشت.
به گزارش ایســنا ،روزنامه فایننشال تایمز
در گزارشــی درباره سیاســتهای جو بایدن،
نامــزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری
 ۲۰۲۰آمریــکا در صــورت پیــروزیاش در
انتخابــات ،به نقل از یــک دیپلمات اروپایی
نوشــت :احتماال دولت بایدن اتحاد نزدیک و
همسویی با اروپا بر سر روابط با روسیه و ایران
نخواهد داشت.
فایننشــال تایمز همچنین به تمایل بایدن
برای بازگشــت به توافق هستهای در صورت
«بازگشت ایران به پایبندی کامل» اشاره کرد.
این روزنامه همچنیــن در تحلیل دیگری
اشــاره کرد :سیاســت خارجی بایدن اتکای
جنگ ســرد را دوباره بــر بازدارندگی خواهد
گذاشــت اما با یک تغییر قرن بیســت و یکی
در آن ،بازدارندگی در برابر جماهیر شــوروی
بیشــتر در مــورد موضــوع موشــکها بود.

موشــکها امروزه هم اهمیت دارند اما اکنون
بازدارندگــی باید متناســب بــا تاکتیکهای
انتخابــی رقبا به ویژه چین و روســیه و البته
ایران و کره شمالی باشد.
به گزارش ایسنا ،جو بایدن نامزد انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا پیش از این در تاریخ
 ۲۴شــهریور ماه در یادداشــتی بــا انتقاد از
سیاســتهای رئیسجمهور فعلــی آمریکا در
برابر ایران ،رویکردهایــی که خود در صورت
پیروزی در انتخابــات در برابر ایران در پیش
خواهد گرفت را با مطرح کردن ادعاهایی علیه
کشورمان تشریح کرد.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی شبکه سی.
ان .ان ،جو بایدن نامــزد دموکرات انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا در یادداشتی
درباره سیاســت خارجی دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا در زمینه ایران با مطرح کردن
ادعاهایی علیه ایران نوشت که وقتی که دونالد
ترامپ رئیس جمهور شد قول «توافقی بهتر»
را برای محدود کردن برنامه هســتهای ایران

داد و متعهد شــد که ایران را تحت فشار قرار
دهد تا رفتار خصومت آمیز ایران در خاورمیانه
را متوقــف کند که اینها هم مانند بســیاری
دیگر از وعدههــای رئیسجمهور ترامپ فقط
حرفهایی پوچ بودند .او در عوض سیاســتی
را کنار گذاشــت که در تامین امنیت آمریکا
کارآمد بود و این شــدت خطر را بیشتر کرده
است.
به گزارش ایســنا ،ادعــای رفتار خصومت
آمیز ایران در منطقه در حالی از سوی بایدن
مطرح شــده که ایــران همــواره از تعامل با
کشــورهای منطقه استقبال کرده و در تالش
برای ایجاد صلح و امنیت در خاور میانه بوده و
در برخی کشورها نیز به دعوت دولتهایشان
حضور مستشاری داشته است.
بایــدن در این یادداشــت ادامــه داد :ماه
اخیر ثابت کرد که سیاســت ترامپ در زمینه
ایران شکســتی خطرناک است .او در سازمان
ملل نتوانســت حمایت حتی یکی از نزدیک
ترین متحدان آمریــکا را برای تمدید تحریم
تسلیحاتی علیه ایران جلب کند .سپس ترامپ
ســعی کرد تحریمهایی یک جانبه را بر ایران
اعمال کند تا ســرانجام تمام اعضای شورای
امنیت به طور مجازی متحد شوند و طرحش
را رد کنند .اکنــون گزارشها حاکی از آنند
که ایران  ۱۰برابر مقدار اورانیوم غنی شده در
زمانی که باراک اوباما سمت ریاست جمهوری
را ترک گفت ،ذخایر اورانیم غنی شده دارد.
این نامــزد دموکرات در بخشــی دیگر از
یادداشتش با تشریح این که خروج یک جانبه

تاکید تهران بر حفظ حقوق مسافران هواپیمای اوکراینی
معاون حقوقی و بینالمللــی وزارت امور خارجه تاکید
کرد :جمهوری اســامی ایران هیچ گاه بــه دنبال پنهان
کردن جزئیات سانحه هواپیمایی اوکراین و تضییع حقوق
خانوادههای جانباختگان نیست.
به گزارش اداره کل اطالعرســانی و امور ســخنگویی
وزارت امور خارجه« ،محســن بهارونــد» معاون حقوقی و
بینالمللی وزارت امور خارجه در حاشیه دور دوم مذاکرات
مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان ایران و اوکراین
با حضور در جمع خانوادههای جانباختگان پرواز PS۷۵۲
هواپیمایی اوکراین ،گفت :جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه
به دنبال پنهان کردن جزئیات سانحه هواپیمایی اوکراین و
تضییع حقوق خانوادههای جانباختگان نیست.
معــاون حقوقــی و بینالمللی وزارت امــور خارجه به
خانوادههای قربانیان این ســانحه اطمینان داد که دستگاه

دیپلماســی کشور با هماهنگی و همکاری با همه نهادهای
ذیربط تمام ظرفیتها و تالش خود را جهت پیگیری حقوق
قربانیان به کار خواهد بست.
بهاروند ضمن ابراز همدردی با خانوادههای بازماندگان و
دلجویی از آنان وعده داد ،برگزاری نشست میان خانوادههای
جانباختگان و مســووالن قضایی کشــور را جهت اطالع
خانوادههای جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاســخ به
سواالت و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه پیگیری خواهد
کرد .به گزارش ایرنا ،دور دوم مذاکرات مربوط به ســانحه
هواپیمای اوکراینی میان جمهوری اسالمی ایران و اوکراین
به ریاست «محســن بهاروند» معاون حقوقی و بینالمللی
وزارت امور خارجه و رییس هیات ایرانی با هیات اوکراینی
به ریاست «یوگنی ینین» معاون وزیر امور خارجه اوکراین
و رییس هیات این کشور در تهران برگزار شد.

دولــت فعلی آمریکا آن را به انزوا کشــانده و
تنشهــا بــا ایــران را افزایش داده اســت و
همچنیــن با مطــرح کردن ایــن ادعا که در
نتیجه عملکرد ترامپ ،ایران اکنون برای دست
یافتن به یک ســاح هستهای در مسیر کوتاه
تری قرار گرفته است ،رویکردهای خودش به
عنوان رئیس جمهور احتمالی آمریکا نسبت به
ایران را برشمرده و تشریح کرد.
او نوشت که ابتدا سرسختانه متعهد خواهد
شد که مانع دســت یابی ایران به یک سالح
هستهای شود.
به گزارش ایســنا ،اظهارات بایدن مبنی بر
تــاش برای جلوگیری از دســتیابی ایران به
ســاح هســتهای در حالی مطرح شده است
که مقامات کشــورمان همواره تاکید کردهاند
ساخت ســاح هســتهای در دکترین دفاعی
ایران هیچ جایی نداشته و نخواهد داشت.
بایــدن اظهار کرد کــه دوم این که روش
قابل اطمینانی را برای بازگشت به دیپلماسی
به ایران پیشــنهاد خواهــم داد .اگر ایران به
پایبنــدی جدی به توافق هســتهای بازگردد
آمریــکا به عنــوان نقطه آغازی بــرای تداوم
مذاکرات به توافق هســتهای باز می گردد .ما
با متحدانمان بــرای تقویت و تمدید مقررات
توافق هستهای همکاری خواهیم کرد و دیگر
مســائل نگران کننده را نیز مورد بررسی قرار
خواهیم داد .این شــامل فعالیت شدید برای
آزادی آمریکاییهایی اســت که به ادعای وی
ناعادالنه بازداشت شــده اند و اعالم خطر به
حکومت ایران برای آنچــه تخطی از حقوق

بشر می خواند ،است.
وی افــزود :مــا همچنین به شــرکایمان
کمــک خواهیم کرد تنشهــا را کاهس داده
و درگیریهــای منطقــه ای را از جملــه
جنگ فاجعه بــار یمن کم کننــد .عالوه بر
این ،اقداماتی انجــام خواهم داد که مطمئن
شــوم تحریمهای آمریکا در مبــارزه ایران با
کوویــد ۱۹-مانعی ایجــاد نمیکنند و یک
روز ممنوعیت ســفر اعمال شده توسط رئیس
جمهور ترامپ برای کشورهای دارای اکثریت
مسلمانان را لغو خواهم کرد.
این ســناتور آمریکایی در بند سوم با بیان
ایــن که با فعالیتهای ثبــاتزدای ایران که
به ادعای وی دوســتان و شــرکای آمریکا در
منطقــه را تهدید میکنــد ،مقابله میکنیم،
نوشت :طبق توافق همکاری امنیتی آمریکا و
اسرائیل ،آمریکا با اسرائیل همکاری نزدیکی
خواهد داشــت تا اطمینان حاصــل کند که
اسرائیل میتواند از خود در برابر ایران و شبه
نظامیان آن دفاع کند.
وی ادامــه داد کــه مــا بــه اســتفاده از
تحریمهای هــدف دار علیه آن چه بدرفتاری
ایــران در زمینــه حقوق بشــر ،حمایتش از
تروریســم و برنامه موشکهای بالستیک می
حواند ،ادامه خواهیم داد.
بایدن افــزود :اگر ایران تقابــل را انتخاب
کند ،من آمادهام از منافع مهم و نظامیانمان
دفاع کنم .اما اگر ایران نشــان دهد آماده در
پیش گرفتن مسیر دیپلماسی است ،من هم
آماده ام این مسیر را طی کنم.

استقبال معاون وزیر خارجه اوکراین از همکاری ایران
معــاون وزیر امور خارجه اوکرایــن از همکاری ایران در
زمینه مذاکرات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی استقبال
کرده و خواستار انجام گرفتن تحقیقاتی بی طرفانه در این
باره شد.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور
خارجــه اوکراین ،ایــن وزارتخانه در بیانیــهای اعالم کرد:
یوهنــی ینین معاون وزیــر امور خارجــه اوکراین امروز با
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار کرد.
در این دیــدار آنها درباره روند مذاکرات پیرامون ســقوط
هواپیمای اوکراینی در ژانویه  ۲۰۲۰گفت و گو کردند.
ینیــن گفت :ما از تصمیم ایران برای تقبل مســئولیت
ســرنگون کردن هواپیمای اوکراینــی و همچنین آمادگی
آنهــا برای اطمینان دادن در زمینــه پرداخت غرامت برابر
به بســتگان تمام جان باختگان ،صرف نظر از تابعیتشان،

اســتقبال می کنیم .او همچنین بر ضرورت انجام گرفتن
یک تحقیق «بیطرفانه و معقول» درباره اتفاقات ســقوط
هواپیما تاکید کرده و از طرف ایرانی خواستار دسترسیهای
الزم شد.
معــاون وزیر خارجه اوکراین عالوه بــر این اظهار کرد:
پیش رفت در مذاکرات پیرامون هواپیمای اوکراینی موجب
تسهیل عادی شدن همکاری با ایران خواهد شد.
او درباه عواقب «خصومت مداوم روسیه علیه اوکراین از
جمله نظامی کردن دریای ســیاه در منطقه آزوو و اقدامات
روسیه در منطقه کریمه» هم توضیحاتی به ظریف داد.
بر اســاس این بیانیــه ،وزیر امور خارجــه ایران هم بر
حمایت از تمامیت ارضــی اوکراین و مصون بودن مرزهای
آن تاکید کرد .ظریف همچنین اطمینان داد که هیچ کشور
سومی بر سیاست ایران درباره اوکراین اثر نخواهد گذاشت.

قدردانی عبداهلل عبداهلل از مقامات ایران
رئیس شــورای عالی مصالحه افغانستان سفر
اخیرش به ایران را موفقیت آمیز تلقی کرد.
«عبداهلل عبداهلل» در صفحه توییترش ســفر
اخیرش به تهران و دیدار با مقامات کشــورمان را
«سفر موفقیت آمیز دو روزه به جمهوری اسالمی
ایران» خواند .او در ادامه از حسن روحانی ،رئیس
جمهور کشــورمان و محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجــه ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ،رضا
اردکانیان وزیر انرژی ،علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی و دیگر «مقامات عالی رتبه» به
خاطر «استقبال گرم ،مهان نوازی سخاوتمندانه
و حمایت مداومشان از صلح در افغانستان» تشکر
کــرد .عبداهلل عبداهلل ،رییس شــورای عالی صلح

افغانستان در راس هیاتی از مقامات شورایعالی
مصالحه ملی ،نمایندگان مجلس ملی افغانستان و
مقامات وزارت خارجه آن کشــور روز یکشنبه به
تهران ســفر کرد .ســعید خطیبزاده ،سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان با اعالم خبر حضور عبداهلل
در تهران و دیدارش با ظریف در توییتی نوشــت:
آغــاز گفتوگوهای دکتر ظریــف با دکتر عبداهلل
عبداهلل رییس شــورای عالی صلح افغانســتان در
محل وزارت امورخارجه .افغانستان آباد ،مستقل،
توســعهیافته و با صلح و ثبات خواست همیشگی
ایران بوده است .تمامی مساعی خود را برای کمک
به گفتگوهای اصیل بیناالفغانی به کار خواهیم
گرفت.

ظریف نیز در دیدار با عبداهلل حمایت جمهوری
اسالمی ایران از دولت جمهوری اسالمی افغانستان
و روند صلح به رهبری و مدیریت افغان ها و توافقات
شرکت کنندگان در گفتوگوهای بین االفغانی را
مورد تاکید مجدد قرار داد و از مشــارکت عبداهلل
در روند سیاسی و پذیرش مسئولیت شورای عالی
مصالحه ملی افغانستان قدردانی و مشارکت طالبان
در ســاختار سیاسی افغانســتان را مورد حمایت
کشــورمان ذکر کرد .عبداهلل عبداهلل رئیس هیئت
شــورای عالی مصالحه ملی جمهوری اســامی
افغانستان نیز در این دیدار آخرین تحوالت جاری
در صحنــه داخلی افغانســتان و آخرین وضعیت
مربوط به گفتوگوهای بین االفغانی را تشریح کرد.

تهدید شرکتهای کشتیرانی ایران توسط پمپئو
وزیر امــور خارجه آمریــکا درباره کشــورهایی که با
شــرکت کشــتیرانی ایران فعالیت تجــاری انجام دهند،
اظهاراتی تهدید آمیز را مطرح کرد.
به گزارش ایســنا« ،مایک پمپئــو» وزیر امور خارجه
آمریکا در پی تحریمهایی که این کشور بر چند نهاد و فرد
چینی و هنگ کنگی به خاطر داشــتن ارتباط با خطوط
کشتیرانی ایران اعمال کرد ،نوشت :ما امروز نهادها و افراد

عبداهلل عبداهلل در ســفر سه روزه خود به ایران
عالوه بر رایزنی با ظریف با حسن روحانی ،رئیس
جمهور اسالمی ایران ،محمد باقر قالیباف ،رئیس

مجلس شــورای اسالمی ،علی شــمخانی ،دبیر
شــورلی عالی امنیت ملی و مقامــات دیگری از
کشورمان دیدار و گفتوگو داشت.

تاکید دیپلمات روس بر تجارت با ایران

مستقر در کشورهای اصلی چین و هنگ کنگ را به دلیل
ارتباط با خطوط کشتیرانی ایران که به خاطر (تهدیدات)
در زمینه اشاعه تحریم شدهاند ،تحریم کردیم.
پمپئــو اظهاراتی تهدید آمیــز را مطرح کرده و گفت:
هشــدار ما واضح است :اگر با شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران یا شــعبههای آن فعالیتی انجام دهید ،در
خطر تحریمهای آمریکا قرار می گیرید.

معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل از اظهارات
تهدید آمیز وزیر امور خارجه آمریکا علیه کشــورهایی که با
شرکت کشتیرانی ایران تجارت میکنند ،انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا ،دمیتری پولیانســکی ،معاون نماینده
روسیه در ســازمان ملل در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا علیه کشورهای تجارت
کننده با شــرکت کشــتی رانی ایران ،در صفحه توییترش

نوشــت :باز هم رویکردی اشتباه .آمریکا در حال ایفای نقش
«پلیس جهان» است .خود را به جای شورای امنیت سازمان
ملل جا زدن ،نقش خوبی نیست.
پولیانسکی در ادامه نوشت :ما با ایران تجارت می کنیم و
خواهیم کرد و این به آمریکا ارتباطی ندارد که به ما یا دیگران
بگوید چه کاری را می توانیم و نمیتوانیم انجام دهیم .با این
تالش بی هدف ،دست از تحقیر آمریکا بردارید.

پنجمین سالگرد تایید برجام و ضرورت نگاه منصفانه به آن

همزمان با پنجمین ســالگرد تایید برجام از
ســوی رهبر معظم انقالب و همزمانی آن با رفع
محدودیتهای تســلیحاتی علیه ایران ،میتوان
با تحلیل بســترهای شــکل گیری این توافق و
وضعیت آن پس از خروج آمریکا مشی منصفانه و
منطقی رهبر معظم انقالب را سرمشق تحلیلها
و توییتها قرار داد.
به گــزارش ایرنا ،پنج ســال پیش در چنین
روزی ،رهبــر معظــم انقــاب اجــرای مصوبه
شــورای عالی امنیت ملی درباره توافق هستهای
را بــا انضمام رهنمودهایی مورد تایید قرار دادند.
پس از این تایید ،اجرای تعهــدات ایران در این
ســند بینالمللی به صورت رسمی آغاز شد و بر
اساس تایید سازمانهای بینالمللی چون آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و نیز دیگر طرفها ،تا زمان
نقض توافق از سوی آمریکا؛ ایران به تعهدات خود
پایبند بود .پس از خروج یکجانبه «دونالد ترامپ»
رئیس جمهوری این کشــور از این توافق ،ایران
هم در راستای حفظ منافع خود و البته در قالب
بندهای موجود در همین سند؛ تعهدات هستهای
خود را در پنج مرحله مشخص کاهش داد .فرآیند
رســیدن به برجام ،رهنمودهای رهبر انقالب به
منظور حفظ منافع ملــی حاصل از این توافق و
نیز شــرایط کنونی آن نیازمنــد مروری هرچند
کوتاه برای نشان دادن راهی است که طی هفت
سال گذشته دستگاه دیپلماسی آن را به سختی
پیمود.

پروسه طی شده مذاکرات تا توافق
دولت تدبیر و امیــد از همان روزهای ابتدای
شــروع به کار خود بــا هدف لغــو تحریمهای
شــدید جامعــه جهانی به ویژه خارج ســاختن
ایران از زیر فصل هفتم منشــور سازمان ملل ،با
تصمیم ارکان عالــی نظام گفتوگوهایی را ابتدا
با کشــورهای اروپایی ،چین ،روســیه و سپس
ایاالت متحده آمریکا آغــاز کرد .پس از چندین
ماه مذاکرات فشــرده ،سراجام برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) یا توافقنامه هستهای ایران در
 ۲۳تیرمــاه  ۱۳۹۴برابر بــا  ۱۴ژوئیه  ۲۰۱۵در
شــهر وین اتریش بین جمهوری اسالمی ایران و
گروه(۵+۱شامل دولتهای چین ،فرانسه ،آلمان،
روسیه ،بریتانیا و آمریکا با مشارکت نماینده عالی
اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی)
امضا شد .به فاصله یک هفته پس از امضای این
توافق یعنــی  ۲۹تیــر  ۱۳۹۴قطعنامه ۲۲۳۱
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در نشست
 ۷۴۸۸این شــورا ،تایید شد و به عنوان ضمیمه
 Aبه قطعنامه مذکور پیوست شد .به این ترتیب
ایران نخستین کشــوری در جهان بود که بدون
درگیری و جنگ از تهدید صلح جهانی خارج شد
و این توافق به یکی از مهمترین دســتاوردهای
دیپلماســی در جهان تبدیل شد .برجام  ۲۱مهر
 ۱۳۹۴براســاس «قانون اقدام متناسب و متقابل
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام»
به تصویب مجلس رســید و از تاریخ  ۲۶مهر ماه

 ۱۳۹۴اجرایی شــد .رهبر معظم انقالب هم در
تاریــخ  ۲۹مهر  ۱۳۹۴در پاســخ به نامه حجت
االسالم «حســن روحانی» رئیس جمهوری ،با
اشاره به بررسیهای دقیق و مسووالنه برجام در
مجلس شورای اسالمی و شورایعالی امنیت ملی و
عبور این توافقنامه از مجاری قانونی ،در خصوص
رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشــور
دستوراتی را صادر و با بر شمردن الزامات ن ُه گانه
در اجرای برجام ،مصوبه جلســه  ۶۳۴مورخ /۱۹
 ۱۳۹۸/۰۵شورایعالی امنیت ملی را با رعایت این
موارد و الزامات تایید کردند.
پس از آغاز اجرای این سند در ایران کشورهای
اروپایی و آمریکا هم لغو تحریمهای هســتهای با
فرازونشیبهایی آغاز شــد .حضور شرکتهای
ســرمایه گذار خارجی در کشــور و ثبات نسبی
اقتصادی ،روزهای آرامتری را به مردم ایران نوید
میداد و رشد اقتصادی ایران در حال طی کردن
رونــد قابل قبولی بود که دونالــد ترامپ به کاخ
سفید راه یافت و از همان دوران بنای ناسازگاری
آمریکا با این توافق بینالمللی تشدید شد .شدت
زیاده خواهیهای آمریکا سرانجام در اردیبهشت
ماه سال  ۹۷به اوج خود رسید و این کشور ضمن
خروج از توافق هستهای با ایران تحریمها را البته
با شدت بسیار بیشتر علیه مردم ایران بازگرداند.
اجــرای نامطلوب برجــام از یــک طرف ،و
فشارهای ناشــی از اعمال و تشدید تحریمهای
یک جانبه آمریکا از طرف دیگر ،ســبب شد که
شــورایعالی امنیت ملی جمهوری اسالمی یک
ســال پس از خروج آمریکا از برجــام ،در تاریخ
 ۱۸اردیبهشــت  ۸( ۱۳۹۸می  )۲۰۱۹تصمیم
به کاهش گام بــه گام اجرای اقدامات داوطلبانه
هسته ای ایران بر اساس نص و بندهای موجود در
برجام گیرد .این تصمیم در بیانیهای به همتایان
رئیس جمهوری در کشورهای عضو برجام و نیز
به نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
هماهنگ کننده برجام ،اعالم شد.
براساس این تصمیم ،ایران از همان روز (۱۸

اردیبهشت  )۱۳۹۸اعالم کرد که در گامهای ۶۰
روزه اجرای بخشــی از تعهدات هستهای خود را
کاهش خواهد داد .در تمام بیانیههای صادر شده
از ســوی ایران ،بارها تاکید شــد که تصمیمات
اتخاذ شده :الف) در چارچوب برجام و با استفاده
از حقی اســت که بندهــای  ۲۶و  ۳۶برجام در
واکنش به نقض آن به هریک از طرفین حاضر در
قرارداد میدهد .ب) این تصمیمات به هیچ وجه
به معنی خروج ایــران از برجام و یا حتی نقض
برجام تلقی نیست .ج) این اقدامات ایران برگشت
پذیر است.
ادامه سستی اروپا و نقض پیمان آمریکا سبب
شد که ایران گامهای دیگری هم برای کاستن از
تعهدات خود برداشته و سرانجام در گام پنجم و
نهائی در تاریخ  ۱۵دی  ۵( ۱۳۹۸ژانویه )۲۰۲۰
«محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را هم کنار
بگذارد .به این ترتیب برنامه هسته ای ایران بدون
هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت
غنی سازی ،درصد غنی سازی ،میزان مواد غنی
شده ،و تحقیق و توسعه ادامه یابد.
رهنمودهای رهبر انقالب در تایید برجام
نامــه تاییــد اجــرای برجام از ســوی رهبر
انقالب خطاب به رئیس جمهوری نوشــته شد
و در بندهــای مختلــف آن ایشــان ضمن ارائه
رهنمودهایی برای حراســت از منافع ملی درباره
ضرورت حفظ هوشیاری دربرابر زیاده خواهیهای
آمریکا هم هشدارهایی دادند.
بند نخست نامه رهبری میتواند سرمشقی
برای بســیاری از افرادی باشــد که طی هفت
ســال گذشــته دولت را به دلیل انعقاد برجام
مورد شدیدترین توهینها قرار دادند .بندی که
ایشان در آن از تمام تالشگران حوزه دیپلماسی
قدردانــی کردند .در بند دوم نامه ،رهبری دلیل
خصومت تمام ناشدنی آمریکا با ایران را ماهیت
جمهوری اسالمی دانستند و تاکید کردند« :بی
شک حفظ هشیاری نســبت به ّنیات خصمانه
دولت آمریکا و ایســتادگیهایی که بر اثر آن در

طول مسیر مذاکرات از سوی مسئوالن جمهوری
متعددی
اسالمی به کار رفت ،توانست در موارد
ّ
از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند».
بند سوم نامه فرمانده کل قوا شامل رهنمودها
و خواســتهای  ۹گانه است که مسیر راه دولت
در پنج سال گذشته بوده است .چه آن زمان که
توافق هستهای در حال اجرا از سوی همه کشورها
بود و چه بعد از اردیبشــهت  ۹۷که ترامپ از آن
خارج شد .همانگونه که اشاره شد کاهش تعهدات
هســتهای ایران یکی از مهمترین اقدامات دولت
در راستای عملیاتی ساختن رهنمودهای رهبری
اســت و خروج از برجام یــا هر اقدام دیگری هم
در صورت تایید ایشــان از سوی دولت ضرورت
اجرایی خواهد یافت .به نظر میرسد اما با توجه
به مزایــای هرچند اندک برجام برای منافع ملی
ایران؛ تصمیمگیری در این زمینه با تامل بسیاری
از سوی تصمیم گیران نظام روبرو است حتی اگر
غوغاساالران هر روز بر برجام و دستاوردهای آن
بتازند.
برجام قربانی زیاده خواهیهای ترامپ
در نگاهی منصفانه به برجام می توان ضمن
برشمردن معایب آن از دستاوردهای ناتمام هم
ســخن گفت به ویژه آنکه سالگرد تایید اجرای
برجام از ســوی رهبر انقالب با لغو تحریمهای
تســلیحاتی ایران هم مصادف شده است و این
دســتاورد برجامی گرچه در هیاهوی توهین به
رئیس جمهور و شرایط سخت کرونایی از سوی
منتقدان چندان مورد توجه قرار نگرفت اما به نظر
می رسد یکی از مهمترین دالیلی بود که تصمیم
گیران نظام را از اتخاذ تصمیماتی شــتابزده در
این زمینه برحذر میداشت .واقعیت آن است که
برجام نشان داد هم برای تامین منافع اقتصادی
ایران می توانســت سند قابل اتکایی باشد و هم
برای کاستن از بار ایران هراسیها میتوانست به
کشــور کمک کند اما قربانی شدن آن در پای
زیــاده خواهیهای آمریکا این امکان را از توافق
بینالمللی گرفت.
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ویژه

رایزنی ایران و ترکیه برای دور زدن کرونا
هیات گردشــگری ایران عازم ترکیه شد تا در دیدار با مقامهای این کشور درباره
برقراری دوباره سفرهای توریستی بین ایران و ترکیه و تقویت آن با وجود ادامه شیوع
ویروس کرونا رایزنی کند.
به گزارش ایسنا ،مرز هوایی ایران و ترکیه به تازگی با برقراری پروازها بین دو کشور
باز شده اما مرزهای زمینی هنوز به روی گردشگران و مسافران بسته است .ایران در
سه ماه نخست سال  ،۲۰۲۰پیش از مسدود شدن مرزهای دو کشور به دنبال شیوع
ویروس کرونا ،جزء پنج کشــور نخست بود که بیشترین تعداد گردشگر را در ترکیه
داشت .شهروندان ایرانی برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز ندارند ،برای همین این کشور
از جمله مقصدهای خارجی پرتردد برای ایران به شمار میآید .از سوی دیگر ترکیه در
سالهای اخیر در بین  ۱۰کشوری بوده که بیشترین مسافر را در ایران داشته است.
ترکیه در بهار همزمان با آغاز فصل سفر ،مرزهایش را به روی کشورها باز و جریان
گردشگری را برقرار کرد؛ هرچند که ویروس کرونا ضربه سنگینی را به گردشگری این
کشور وارد کرده است ،به طوری که پیشبینی میکند تعداد گردشگران خارجیاش
تا پایان سال  ۲۰۲۰به  ۱۵میلیون نفر و درآمد حاصل از آن به  ۱۱میلیارد دالر برسد.
این در حالی است که در سال  ۲۰۱۹حدود  ۴۵میلیون مسافر خارجی به ترکیه سفر
و درآمدی  ۳۵میلیارد دالری را نصیب این کشور کرده بودند که به این ترتیب تحت
تاثیر کرونا تعداد گردشــگران خارجی در ترکیه  ۶۷درصد و درآمد حاصل از آن ۶۹
درصد کاهش خواهد یافت .با این وجود هیأتی از ایران به ریاست وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی راهی ترکیه شده است تا در دیدار با وزیر گردشگری این
کشور و مقامهای اســتانهای وان و ازمیر به راهحلهایی برای برقراری دوباره روابط
گردشگری ایران و ترکیه دست یابند .حرمتاهلل رفیعی ـ رییس هایتمدیره انجمن
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ که در هیإت ایران حضور
دارد ،با اشاره به دیدار با مقامهای استانهای وان و ازمیر و وزیر فرهنگ و گردشگری
ترکیه در روزهای آینده ،درباره انگیزه انجام این سفر به ایسنا گفت :ترکیه در این ماهها
با وجود ادامه شیوع ویروس کرونا مرزها را باز و گردشگری را برقرار کرده است ،البته
نه اینکه شرایط عادی شده باشد اما سفر در این کشور رونق دارد و چرخه اقتصادی
گردشگری به حرکت درآمده است.

برنامهریزی برای رفع تحریمهای آمریکا باید
ی ما باشد
اولویت اول سیاست خارج 
ادامه از صفحه 10
یکی از مهمترین شــاخصهایی که میخواهیم داشــته باشیم این است که برنامه
فرد چیست؟ بنده  5برنامه حزب مردم ساالری را مطرح کردم .پایگاه رأی و محبوبیت
اجتماعی یک کاندیدا مهم است .خیلیها دوست دارند بیایند ولی مالکهای دیگری هم
مطرح است .بحث برنامه و پایگاه اجتماعی و سابقه عملکرد مطرح است .اینکه واقعا در
گذشته چه رفتارهایی از خودش بروز داده و چه عملکردی داشته .پاکدستی در سوابق
مورد تاکید حزب ماســت و آلودگی مالی نباید داشته باشند .باید در سوابقشان موفق
باشند و کارنامه درخشانی داشته باشند و مهم است که صداقت در گفتار و رفتار داشته
باشند؛ خیلیها حرفهای قشنگی میزنند ولی در عمل نمیتوانند آنگونه رفتار کنند.
یکبار خدمت آقای روحانی بهصورت فراکسیونی رسیده بودیم ،بنده در آذر  96یعنی
قبل از حوادث دی ماه نطقی در مجلس با عنوان «همشــهری عزیزم بجنب» داشــتم.
به آقای روحانی گفتم ما  43شهر رفتیم و برای شما سخنرانی کردیم و البته پشیمان
نیستیم ولی االن نباید خجالت بکشیم که چرا برای شما تبلیغات کردیم و باید طوری
عمل کنید که باعث سرافرازی ما باشد.
در دیداری که داشتیم ،من گفتم شما گفتید که یکی از برنامههای شما رفع حصر
از محصورین است؛ ایشان گفت من هنوز بر حرفی که زدم هستم و گفتم من با حصر
مخالفم و االن هم با حصر مخالف هستم! نباید اینطور سخن گفت؛ همه با حصر مخالف
هستند ولی اینکه چه تالشی باید شود که این حصر رفع شود مهم است .ایشان رئیس
شورای عالی امنیت ملی است و این شورا حصر را گذاشته و اگر قرار است خدمت مقام
معظم رهبری بروند ،انجام دهند؛ این را گفت و من ســاکت شدم .لذا باید حرفهایی
بزنند و وعدههایی بدهند که میتوانند انجام بدهند و براساس آن رفتار کنند.
اگر ما ســه مالک مشخص داشته باشیم ،برنامه و سوابق و انطباق گفتار و رفتار و
پاکدستی و برش کاری و مسئله مهم دیگر مقبولیت عامه است.
آیــا آقای عارف با این عملکردها ،که از آقای عارف انتقاد شــد و خود
اصالحطلبان از او انتقاد کردند ،فکر میکنید جریان اصالحات میتواند او را
بپذیرد که کاندیدای اصالحطلبان بشود و یا آقای جهانگیری با انتقاداتی که از
دولت میشود ،میتواند کاندیدای اصالحات باشد؟
اوال نمیتوان از دل اصالحطلبان چند کاندیدا مطرح شود؛ نمیشود که همه باهم
بیایند .لذا انتقادات زیادی به خیلیها میشود ولی باید پاسخها را هم بنشویم و عملکرد
را ببینیم .واقعا بحثی نشده و درباره هیچ شخصی بحث صورت نگرفته است .حزب ما
نه روی آقای عارف و نه آقای جهانگیری فعال نظر ندارد و ما گفتیم در کنگره تصمیم
میگیریم و بقیه احزاب هم نمیدانم و بحثی نشده است.
تجربه انتخاب راست سنتی نشان داده که حداقل شما با گزینهای مانند
آقای الریجانی خیلی موافق نیستید؟
ما در حزب بحث کردیم و گفتیم به اندازه کافی نردبان شدیم تا عدهای از این نردبان
ما به قدرت برسند و دیگر بس است و سنی از ما گذشته است.
یک تجربه در ریاستجمهوری و یک تجربه در مجلس.
بلــه؛ واقعیت این اســت که ما در حزبمــان معتقدیم اگر کســی از دل جریان
اصالحطلبی هم باشــد حتی برای حمایتش هم باید تصمیم نهایی بگیریم .کسی که
رأی بگیرد و بعد تلفن ما را هم جواب ندهد ،چه فایدهای دارد؟ حداقل این اســت که
میگوییم «ما را بخیر و شما را بسالمت» .من در  10روزی که به  43شهر رفتم شاید
هرشب حدود  4ساعت میخوابیدم و در آنمدت در  12دانشگاه سخنرانی کردم و به
 15استان و  43شهر در  10روز رفتم.
در سال  88در دو روز به  5استان برای میرحسین موسوی رفتید.
آنجــا هم رفتیم و از هواپیما پیاده میشــدیم و بهصورت زمینی به جای دیگری
میرفتیم .ما واقعا اعتقاد داشتیم ولی وقتی ببینیم قرار است کسی بیاید که فقط ما را
در این مقطع دوست دارد و بعد که رفت ،حتی تلفن ما را جواب ندهد ،مگر بیکاریم؟
اینکارها را انجام نمیدهیم.
از نگاه شــما کدام یک از ویژگیهای جوانگرایی ،از طبقه محروم بودن،
داشتن ایده حل مسائل ،مجرب بودن و  ...میتواند نظر مردم را به یک کاندیدا
و جریان پشتیبان آن کاندیدا جلب و به پیروزی نزدیک کند؟
صادقانــه با مردم ســخن گفتــن خیلی مهم اســت .وقتی رفته بــودم که برای
ریاستجمهوری ثبت نام کنم ،در وزارت کشور گفتم که دولت ما دولت اخالق است.
این سخن مورد سوال بود که یعنی چه؟ چون احساسم این بود که محمود احمدینژاد
مرزهای اخالقی را درهم نوردید و واقعا مشکل اساسی در بحث اخالق پیش آمده بود.
دولتهای دیگر هم همینطور است و اگر مردم صداقت را ببینند ،عالقمندی و هواداری
خواهند کرد و این گفتمان باید شکل بگیرد و تاکید نمیکنم که نامش را دولت اخالق
و یا گفتمان صداقت بگذاریم ولی باید برای آن واژهپردازی کنیم که آن گفتمان همه
ابعاد عدالتخواهی ،سازندگی و توسعه سیاسی را در بر بگیرد ولی کاملتر هم باشد که
اگر این گفتمان را گفتیم ،به آن عمل کنیم و پایبند آن هستیم .من در هر سه دولت
نمونههایی دارم؛ چه در دولت آقای خاتمی ،چه دولت آقای احمدینژاد و چه در دولت
آقای روحانی که خیلی حرفها زده شد که با عمل جور در نیامد .حتی در دولت آقای
خاتمی همان موقع حتی یک اجتماعی مقابل شورای شهر داشتیم که شهرداری بود
که میخواســت کارهای عجیبی انجام دهد و من گفتم این با مردم ساالری جور در
نمیآید و عدهای رفته بودند و میخواستند شورای شهر اول را منحل کنند و ما مخالف
بودیم و گفتیم این با مردم ساالری که خاتمی مطرح کرده ،جور در نمیآید .الحق و
االنصاف معتقدم که میزان انطباق گفتار و رفتار در دولت آقای خاتمی از همه دولتها
نسبت به دولت فعلی و دولت احمدینژاد بیشتر بود .این برداشت من است و ممکن
است کســی این را قبول نداشته باشد .حتی در پاکدستی مدیران ،توسعه سیاسی و
مباحث اقتصادی آمارهای آن هم هست که شاخصهای مثبتی در دولت آقای خاتمی
از لحاظ اقتصادی ،توســعه سیاسی و صداقت در رفتارها خوب بوده ولی بعدها کمتر
شــد و االن وضعیت مساعدی نیست .باید به این نکته توجه کنیم که چقدر با مردم
صادقانه صحبت میکنیم و حتی اگر مشکل داریم که واقعا مشکل داخلی و خارجی
داریم ،باید صادقانه با مردم صحبت کنیم و اگر مردم ببینند واقعا صادفانه میگوییم،
از ما میپذیرند.
مثال خیلی از چیزهایی که خصوصا در این سالها مشخص شده که برخی دوستان
مجلسی فعلی هم با آن موافق نیستند ،فضای مجازی است .البته نمیگویم چرندیاتی
که در آن میآید درست است ولی مقداری شفافسازی میکند .من االن با خبرگزاری
تسنیم صحبت میکنم و اگر فردا بگویند شما فقط با اصالحطلبان مینشینی ،میگویم
این نمونه است و من صحبت کردهام .در ماجرای واکسن آنفوالنزا گفتم همین باعث
شد  1500واکسن را مجلس پس بدهد و یکی از اعضای هیات رئیسه گفته بود کسانی
که مانند آقای کواکبیان صحبت کردند ،دوبار در مجلس واکســن آنفوالنزا گرفتند و
این درحالی بود که من اصال نمیدانستم آنفوالنزا چی هست که واکسن آن چه باشد.
من حتی تست کرونا هم در مجلس ندادم و این شفاف است و اگرکسی سندی دارد،
شفافسازی کند.
توجه شــود که این روزها الپوشــانی و پنهانکاری و اینکه بخواهیم پشــت پرده
تصمیمات را بگیریم و با مردم جور دیگری باشیم ،چندان امکانپذیر نیست و اتفاقا در
طرحهای شفافیتی که در مجلس بوده ،من به عنوان موافق صحبت و طرفداری کردم.
البته زمانی هم است که مسائل خیلی امنیتی و نظامی است که نباید گفته شود ولی
بقیه اموری که همه میدانند چه مانعی دارد تا بیان شود.

