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وعده اشتیه برای برداشتن موانع

آغاز مقدمات برگزاری انتخابات
فلسطین پس از  ۱۵سال
نخست وزیر تشکیالت خودگردان فلسطین
خواهان رفع تمامی موانع برای موفقیت آمیز
بودن انتخابات شد.
ب ه گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
ف لسطینی معا ،محمد اشتیه ،نخست وزیر
فلسطین اعالم کرد که دولت برای رفع تمامی
م وانع تالش خواهد کرد تا برگزاری انتخابات
سراسری موفقیت آمیز باشد ،به کمیته انتخابات
نیز اختیارات کامل برای انجام این امر داده شده
است .در همین حال ،کمیته انتخابات فلسطین
از فلسطینیها خواست تا ثبت اسامیشان را
ب رای شرکت در انتخابات شورای قانون گذاری
و ریاستی در ماه مه و ژوئیه آتی ،آغاز کنند.
این نخستین انتخابات در فلسطین از  ۱۵سال
پیش است .حنا ناصر ،رئیس کمیته انتخابات
در کنفرانسی خبری در رام الله گفت که این
کمیته آماده هر اقدام انتخاباتی است .وی ابراز
امیدواری کرد که همگان ثبت اسامی خود را
از طریق پایگاه اینترنتی این کمیته آغاز کنند.
وی ادامه داد :امکان روند ثبت نام برای همه
فلسطینیها که شناسنامه فلسطینی دارند ،در
مکانهای حضورشان فراهم خواهد بود و روند
ثبت نام الکترونیک به صورت امن انجام خواهد
شد .طبق برآوردهای کمیته مرکزی انتخابات،
تعداد کسانی که حق مشارکت در رای گیری
دارند ،به حدود دو میلیون رای دهنده در کرانه
ب اختری و نوار غزه افزایش خواهد یافت .از
س وی دیگر ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل از دستور محمود عباس ،رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین برای برگزاری انتخابات در
ا بتدای مه آتی استقبال کرد .گوترش عنوان
داشت که برگزاری انتخابات گامی تعیین کننده
ب رای وحدت فلسطین و مشروعیت بخشی
ب ه نهادهای ملی از جمله پارلمان و دولت
خواهد بود .دبیرکل سازمان ملل از مسئوالن
فلسطینی خواست تا از مشارکت سیاسی زنان
در تمامی مراحل انتخابات حمایت کنند .وی
ا براز امیدواری کرد که برگزاری انتخابات در
ازسرگیری اقدامات به سمت راهکار تشکیل دو
کشور بر اساس مرزهای قبل از سال  ۱۹۶۷طبق
قطعنامههای ذیربط سازمان ملل و توافقهای
دوجانبه و قانون بینالمللی سهیم باشد.

خبر

بایدن میتواند آبروی رفته را بازگرداند؟

واکنش خطیب زاده
به شایعاتی درباره احتمال آزادی
کشتی کره جنوبی
س خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران نسبت به برخی شایعات درباره
احتمال آزادی کشتی کره جنوبی ،توضیحاتی
ارائه کرد.
به گزارش ایرنا ،سعید خطیب زاده سخنگوی
و زارت امور خارجه در پاسخ به پرسش
خ برنگاران درخصوص انتشار شایعاتی در
مورد احتمال آزادی کشتی کره ای اظهار کرد:
م واضع و تصمیمهای قوه قضائیه صرفا از
طریق سخنگوی محترم این قوه اعالم میشود
و اظهارات افراد غیر مسئول در این زمینه
ف اقد وجاهت است .سخنگوی وزارت امور
خ ارجه افزود :کشتی کره ای به دلیل ایجاد
آلودگی زیست محیطی در آبهای خلیج فارس
بر اساس دستور مقام قضایی توقیف شده و
پرونده آن در مرحله دادرسی بوده و از اینرو
ه رگونه تحول درمورد این موضوع موکول به
نظر مقام محترم قضایی است .نیروی دریایی
س پاه پاسداران انقالب اسالمی  ۱۵دی ماه
در بیانیه ای از توقیف یک فروند شناور کره
جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» حامل
 ۷هزار و  ۲۰۰تن مواد شیمیایی نفتی به دلیل
ت محیطی در خلیج
ن قض پروتکلهای زیس 
فارس خبر داد .سفارت کره جنوبی در تهران
روز چهارشنبه گذشته سالمت هر  ۲۰ملوان را
تأیید کرد.
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ادامه جنجالهای رئیس جمهوری یاغی

آمریکای ترامپ بیاعتبارتر از همیشه
به گزارش ایرنا« ،دونالد ترامپ» که حاال بعد
از به آشوب کشیدن پایتخت و حمله هوادارانش
به کنگره ،پذیرفته که در روز چهارشنبه و پیش از
مراسم تحلیف کاخ سفید را ترک کند ،در انتخاب
ر یاست جمهوری ایاالت متحده مدعی بود که
قصد دارد این کشور را به دوران اوج قدرتش در
گذشته بازگرداند و با شعارهای عوام فریبانه ای
ا ز این دست توانست آرای قابل توجهی را در
انتخابات ۲۰۱۶میالدی به دست آورد .وی پس
از آنکه زمام امور را به دست گرفت شعار «اول
آمریکا» را محورهای سیاست خارجی دولت خود
قرار داد و در این راستا به مقابله با هر آن چیزی
برخاست که به زعمش برخالف منافع کشورش
بود.
ترامپ برای اجرای بهتر طرح های منفعت طلبانه
خ ود تیمی از سیاستمداران افراطی مانند «جان
بولتون» و «مایک پمپئو» را در سمت های مشاور،
دستیار و وزیر به کار گمارد تا یکصدا شعار یکجانبه
گرایی سرداده و برای همه کشورها چه همپیمان و
چه رقیب خط و نشان بکشند .اما این تالش که
با خروج از دهها پیمان بین المللی ،وضع قوانین
سخت مهاجرتی ،افزایش تعرفه های گمرکی و تهیه
لیست های جدید تحریم همراه بود ،نتیجهای جز
تشدید تنش با همپیمانان ،مصممتر شدن رقبا،
ه مبستگی بیشتر دشمنان و افزایش نفرت از
آمریکا در سراسر جهان نداشت.
ب ا گذشت چهار سال از اجرای این سیاست
ش کست خورده ،امروز آمریکا شاهد یکی از بی
اعتبارترین دوره های خود در عرصه بین المللی
است .در اروپا همپیمانان دیرینه واشنگتن به فکر
تشکیل جبهه واحد اروپایی برای پیشبرد مسائل
ج هانی هستند .آنها هرچند قصد کنار گذاشتن
آمریکا را ندارند اما با تجربیاتی که از دوران ترامپ
به دست آورده اند ،قصد دارند از موضع قدرت و
به عنوان نیروی مستقل ،نقش خود را ایفا کنند.
ه مچنین رقبایی مانند روسیه و چین با اراده
ای مصمم تر در برابر تمامیت خواهی واشنگتن
قد علم کرده و با نقش آفرینی بیشتر در عرصه
های سیاسی و اقتصادی در حال پشت سرگذاشتن
آمریکایی هستند که زمانی یگانه ابرقدرت جهان به
شمار می رفت.
به این ترتیب دوره زمامداری ترامپ تلنگری برای
تمامی کشورهای جهان بود تا با همکاری بیشتر و
تمرکز بر نقاط اشتراک ،از گسترش یکجانبه گرایی
د یوانه وار آمریکاییها که طی چند دهه اخیر
بزرگترین بحران های امنیتی ،سیاسی و اقتصادی
ج هان را رقم زده است ،مانع شوند .در ایاالت

ترامپ «کیف هستهای»
را در مراسم تحلیف تحویل بایدن
نخواهد داد

ت جمهوری «دونالد ترامپ» با سرلوحه قرار دادن شعار «اول آمریکا» و به کارگماری سیاستمدارانی افراطی نظیر پمپئو
دستاورد دوره چهارساله ریاس 
و بولتون ،بیاعتباری بیش از پیش این کشور در جهان بودهاست.

«جو بایدن»
با معرفی
تیمسیاست
خارجی خود
اعالم کرده
که قصد دارد
اعتبارکشورش
را در عرصه
جهانیبازیابد.
این امر مستلزم
تالشیمضاعف
و کاری طاقت
فرسا است
م تحده نیز که این روزها منتظر روی کار آمدن
رئیس جمهوری جدید است ،ایده توجه صرف به
منافع خود رنگ می بازد.
« جو بایدن» با معرفی تیم سیاست خارجی
خود اعالم کرده که قصد دارد اعتبار کشورش را
در عرصه جهانی بازیابد .این امر مستلزم تالشی
مضاعف و کاری طاقت فرسا است ،با این حال بر
کسی پوشیده نیست روند تقابل با آمریکا که با
سیاست های ترامپ در جهان کلید خورده است،
متوقف نخواهد شد.
ن مونه این تقابل ،واکنش ها به اقدامات اخیر
و زارت خارجه دولت رو به زوال ترامپ است که
ق بل از پایان دوره ریاست جمهوری وی هر روز
تصمیمات جدیدی برای برهم زدن قواعد بینالمللی
اتخاذ می کند .نشریه استاندارد با اشاره به این
م سئله مینویسد« :مایک پمپئو» وزیر خارجه
ترامپ از چند روز پایانی خود استفاده می کند تا
اثری دیگر از خود برجای بگذارد .او تقریبا ً هر روز
گام های جدیدی برمی دارد .تایوان ،کوبا ،خاورمیانه
و ایران اهداف او هستند .این اقدامات موجب می

آنچه در ذهن حاکمان عربستان برای مقابله با ایران میگذرد

بشیر البکر در العربی الجدید نوشت :صلح چهار کشور عربی با
قطر باب صلح بین عربستان و ترکیه را نیز گشود و احتماال قطر
نقش اساسی را در این باره ایفا میکند ،به این ترتیب که گامهای
آهستهای را به همراه مصر بر میدارد تا این صلح عملی شود.
اولین چیزی که توجه تحلیلگران را به خود جلب میکند ،سرعتی
است که صلح با قطر اتفاق افتاد ،در حالی که انتظار میرفت
روندی آهسته داشته باشد و پس از ذوب یخها در روابط بین قطر

شود که «آنتونی بلینکن» جانشین تعیین شده او
فضای کمتری برای مانور داشته باشد.
هفته گذشته ایاالت متحده تحریم های جدیدی
را علیه ونزوئال وضع کرد و یک روز بعد نیز تحریم
های دیگری علیه مقامات هنگ کنگ وضع شد.
روز بعد ،خشم پکن برانگیخته شد :پمپئو قانونی
 ۴۳ساله را که روابط بین نمایندگان دولت ایاالت
متحده و تایوان را محدود می کند ،به حالت تعلیق
درآورد .همچنین کوبا که نزدیک شدن آن به ایاالت
متحده در دوره بایدن نگرانکننده است ،هدف قرار
گرفت و هاوانا از روز دوشنبه بار دیگر در فهرست
کشورهای حامی تروریسم جا گرفت.
پمپئو یکی از مهره های کلیدی سیاست خارجی
د ولت ترامپ و عمال بازوی اجرایی شعار «اول
آ مریکا» به شمار می رود و وجهه آسیب دیده
واشنگتن در عرصه بین المللی معلول تالش های
افرادی مانند اوست .پمپئو که در این سال ها به
س ایر کشورها در مورد ارزش های دموکراسی و
انتخابات آزاد آموزش می داد در مقابل حوادثی که
پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشورش رخ

داده ،حرفی برای گفتن نداشته است.
او حتی به ادعاهای تقلب در انتخابات از سوی
ترامپ و اقدامات خشونت بار هوادارانش واکنشی
نشان نداده و از آن برائت نجسته است .رسوایی که
این روزها واشنگتن را بر سر زبان ها انداخته ،چهره
واقعی داعیه داران دموکراسی نظیر ترامپ و پمپئو
را برمال کرده است.
در پایان این دوران سیاه برای آمریکایی ها ،ترامپ
و تیم افراطی اش نه تنها در عملی کردن شعار «اول
آمریکا» ناتوان بودند بلکه اعتبار ایاالت متحده را در
بین متحدانشان نیز به پایین سطح رساندند تا جایی
که اروپایی ها تمایلی به مالقات با پمپئو ندارند.
ب نابر اعالم وزارت امور خارجه لوگزامبورگ سفر
پمپئو به این کشور که قرار بود آخرین سفر اروپایی
او باشد ،لغو شده است .دیپلمات های اروپایی به
رویترز گفته اند دلیل اصلی لغو این سفر ،بی میلی
همتایان اروپایی وزیر امور خارجه آمریکا از مالقات
با او بوده است و آشوب های اخیر در واشنگتن نیز
بهانه خوبی برای اروپاییها شد تا دست رد به سینه
وزیر خارجه آمریکا بزنند.

رفع کدورتها با ترکیه پس از صلح با قطر؟
و دولتهای تحریم کننده آن ،واقع شود ،اما دیدیم که عربستان
شتاب زیادی برای صلح با قطر داشت و در حال حاضر هم به
دنبال اقناع دیگر دولتها تحریم کننده بوده و تالش میکند تا
قبل از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا ،این صلح را
قطعی کند.
به گزارش «انتخاب» ،در ادامه این مطلب آمده است :بیانیهها
درمورد اهمیت این صلح و ضرورت آن ،خوب است ،اما برای
ت حقق صلح سعودی با ترکیه کفایت نمیکند ،چرا که مساله
مربوط به صلح با قطر بر پایه اصولی واضح است؛ و مادامی که
فضا بین قطر و همسایگان آن به حالت طبیعی بازنگردد ،هر
صلحی بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آنکارا ،نامشخص
بوده و به مرحله استقرار نمیرسد .روابط بین دولتها مبتنی بر
منافع دو جانبه سیاسی ،اقتصادی و امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی
است و اعتبارهای تاریخی و جغرافیایی نیز به آن میپیوندد .این
شروط و عوامل ،نقش اساسی را در روابط کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس و ترکیه ایفا میکند.
در سطح روابط دو جانبه ،ترکیه نسبت به ایران ،به جهان عرب
نزدیکتر است ،چرا که طرحهای ایران در کشورهای عربی نظیر
سوریه ،عراق ،لبنان و یمن ،کامال مشخص است ،همانطور که
سردار رحیم صفوی ،اخیرا از تشکیل  ۸۲گردان از سپاه قدس برای
مبارزه در سوریه و عراق خبر داده که این مساله نشان دهنده

طرحهای ایران در سطح استراتژیک در جهان عربی است.
د ر سطح دوم ،روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و
ترکیه فراتر از ضرورت است ،به این دلیل که برای هر دو طرف
فایده دارد و این فایده قبل از هر چیز به تشکیل توازن فعلی
در برابر خواستههای منطقهای ایران برمیگردد .در مرحله بعد،
فایده نزدیکی بین ترکیه و کشورهای عربی ،ایستادگی در برابر
خواست غرب برای به فرسایش بردن ثروتهای منطقه است ،به
ویژه آنکه غرب و آمریکا تمام توافقهای حمایتی با خلیج فارس را
نادیده گرفته و در سال  ،۲۰۱۵اوباما توافق هستهای با ایران را امضا
کرده و ارجحیت در روابط خاورمیانهای خود را به ایران اختصاص
داد .عالوه بر اینکه آمریکا کمک مالی زیادی به طرحهای ایران
در جهان عرب کرد .اگر نقشه موجود را با تامل نگاه کنیم ،در
م ییابیم که ترکیه و عربستان به یکدیگر نزدیکتر هستند و
میتوانند به عنوان دو قدرت عربی و اسالمی ،در کنار هم انقالب
استراتژیکی در منطقه ایجاد کنند.
پس از کش و قوسهای فراوان و درگیریهای رسانه ای ،صلح
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه ،صفحه تازهای است
که پس از ماجرای ترور جمال خاشقچی ،میتواند روابط جدیدی
را بر پایه احترام متقابل ایجاد کند .البته در صورتی که ریاض
براساس قانون ترکیه موضوع خاشقچی را حل کند ،تمام طرفها
را راضی کرده و تضمینی برای عدم تکرار این قبیل اعمال بدهد.

رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در آخرین
روز ریاستجمهوری خود کیف هستهای را از
واشنگتن دی سی خارج کند.
ب ه گزارش ایسنا ،به نقل از بیزینس
اینسایدر ،یکی از مهمترین بخشها در زمان
انتقال قدرت از یک رئیس جمهوری به رئیس
ج مهوری دیگر در آمریکا انتقال فرماندهی
و کنترل اختیارات زرادخانه هسته ای آمریکا
است اما به نظر می رسد ترامپ ،رئیس جمهور
ک نونی آمریکا از آنجا که حاضر به شرکت
د ر مراسم تحلیف بایدن ،رئیس جمهوری
منتخب نیست این روند را دشوار کرده است.
ترامپ گفته است که بیستم ژانویه در مراسم
ت حلیف بایدن شرکت نخواهد کرد اما نگفته
کجا خواهد بود .اما چه بالیی بر سر فوتبال
هستهای یا کیف هسته ای که همواره همراه
رئیس جمهوری است خواهد آمد؟ چطور به
بایدن تحویل خواهد شد؟ رئیس جمهوری تنها
ق درتی است که اختیار صدور دستور حمله
هستهای را دارد هر جا که باشد .همواره یک
م شاور نظامی رئیس جمهوری را همراهی
م یکند که وظیفه اش حمل کیفی است که
فوتبال هستهای نامیده میشود .این کیف به
رئیس جمهوری امکان می دهد که دستور
ح مله هستهای را حتی در حالی که بطور
ف یزیکی در مراکز فرماندهی و کنترل نیست
صادر کند .این چمدان حاوی کلیدی است که
ب الفاصله کالهک های هسته ای مستقر در
پایگاه های موشک های بالستیک بین قاره ای را
فعال میکند ،موشک های بالستیک مستقر در
زیردریایی ها را فعال میکند ،بمب افکن های
استراتژیک را آماده میکند و همچنین حاوی
ابزارهای ارتباطی ،کدها و تمامی گزینه ها برای
جنگ هسته ای است.
ج دای از فوتبال ،رئیس جمهوری کارتی را
ب ا خود دارد که به بیسکویت معروف است
و شامل کدهای فعالسازی در درگیریهای
ه ستهای است رئیس جمهوری میتواند این
کدها را با ابزارهایی که در کیف وجود دارد فعال
ک ند و به این ترتیب خود را برای فرماندهان
ارتش شناسایی کرده و دستور حمله هسته ای
را صادر کند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آ مریکا هنگامی که در آخرین روز ریاست
جمهوری خود واشنگتن دی.سی را ترک کند
این کیف را با خودش خواهد برد ،اما کدهای
مربوط به آن هنگام فرا رسیدن ظهر غیرفعال
خواهند شد .کدهای هسته ای به مجرد اینکه
ب ایدن به عنوان جانشین ترامپ  ۱۰۰۰مایل
دورتر از او در روز چهارشنبه تحلیف به جا آورد
دیگر فعال نخواهند بود .مقامها به سی ان ان
گفتند ،مقامهای نظامی یک فوتبال هسته ای
دیگر را آماده خواهند داشت تا به مجرد این
که بایدن تبدیل به فرمانده کل قوا شود او را
همراهی کنند .ترامپ همچنین بر اساس این
گزارش هنوز تصمیم نگرفته به سنت همیشگی
نوشتن نامه برای جانشینش و گذاشتن آن برای
او در دفتر بیضی کاخ سفید در میز ریاست
جمهوری عمل کند .سی ان ان گزارش کرده،
انتظار میرود که ترامپ زمانی که رسما دوره
ریاست جمهوری اش به پایان برسد در ملک
ماراالگوی خود در فلوریدا یا زمین گلف نزدیک
به آن باشد .گزارش ها حاکی از آن بوده اند که
ترامپ می خواهد در پایگاه مشترک اندروز در
صبح روز مراسم تحلیف بایدن قبل از پرواز به
فلوریدا یک مراسم خداحافظی برگزار کند.

ت تازه هستهای ایران نگران هستند
سه کشور اروپایی از فعالی 

جدال برجامی ظریف با وزیر امور خارجه فرانسه

دولتهای سه کشور فرانسه ،آلمان و انگلیس در بیانیهای درباره اعالم آمادگی
ایران برای تولید اورانیوم فلزی ابراز نگرانی کردند.
به گزارش فارس ،تروئیکای اروپایی در این بیانیه اعالم کردند :ما دولتهای
فرانسه ،آلمان و انگلیس عمیقا ً از اعالمیه ایران مبنی بر آماده شدن برای تولید
اورانیوم فلزی نگران هستیم.
آنها در ادامه مدعی شدند :ایران هیچ استفاده غیرنظامی موثقی از اورانیوم
فلزی ندارد .تولید اورانیوم فلزی به صورت بالقوه داللتهای نظامی جدی دارد.
تحت برجام ایران متعهد شد که به مدت  ۱۵سال در زمینه تولید اورانیوم فلزی یا
انجام تحقیق و توسعه درباره متالورژی (فلزشناسی) اورانیوم فعالیت نکند.
سه کشور اروپایی عضو برجام در ادامه ،بدون یادآوری کوتاهیهای خود در
پایبندی به تعهدات برجامی ،افزودند :ما شدیدا ًاز ایران میخواهیم که این فعالیت
را متوقف کند و اگر در حفظ برجام جدی است ،بدون تاخیر به تعهدات خود
ذیل آن بازگردد.
پیشتر خبرگزاری رویترز با ادعای دستیابی به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،نوشت که این سازمان آغاز فعالیت تحقیق و توسعه ایران برای تولید
اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تایید کرده است.
ب ه نوشته «رویترز» ،آژانس اتمی در بیانیهای گفت« :رافائل گروسی مدیر

کل آژانس اتمی امروز به کشورهای عضو آژانس درباره تحوالت اخیر مربوط به
برنامههای ایران برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه روی تولید اورانیوم فلزی
به عنوان بخشی از هدف اعالمی جهت طراحی نوع پیشرفته سوخت برای راکتور
تحقیقاتی تهران ،اطالع رسانی کرد».
به نوشته رویترز ،آژانس همچنین افزود« :ایران گفته که هیچ محدودیتی برای
فعالیتهای تحقیق و توسعه خود ندارد و تغییرات و نصب تجهیزات مربوطه برای
فعالیتهای تحقیق و توسعهای مذکور هماکنون آغاز شده است».
شامگاه چهارشنبه بود که «کاظم غریب آبادی» نماینده ایران در آژانس از آغاز
فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید راکتور تهران خبر داد و گفت:
تمامی این مراحل به اطالع آژانس رسیده و میرسدو بازرسان نیز سه روز قبل ،از
کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند .غریب آبادی با اشاره به اینکه مدیرکل
آژانس امروز با انتشار گزارشی ،موضوع را به اطالع کشورهای عضو رساند ،گفت:
این فعالیت در سه مرحله انجام می شود و در مرحله اول آن ،اورانیوم فلزی با
استفاده از اورانیوم طبیعی تولید می شود.
«رافائل گروسی» مدیر کل آژانس اتمی روز دوشنبه با بیان اینکه ایران با سرعت
زیادی در حال حرکت به سمت غنیسازی  ۲۰درصدی است ،پیشبینی کرد
ماهانه حدود  ۱۰کیلوگرم اورانیوم با غنای  ۲۰درصد در تاسیسات فردو تولید شود.

در تاریخ  ۱۵دی ماه سال جاری و پس از آنکه «قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» از سوی مجلس تصویب و به دولت ابالغ
و رئیس جمهوری نیز دستور اجرای قانون مزبور را صادر کرد ،سازمان انرژی اتمی
در راستای اجرای این قانون تولید اورانیوم با غنای  ۲۰درصد را آغاز کرد.
ادعای وزیر خارجه فرانسه :ایران به وضوح در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات
هسته ای است
ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه مدعی شده است که است که ایران در
مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سالح اتمی خود است و ضروری است که آمریکا
و ایران به توافق هستهای موسوم به برجام برگردند.
به گزارش «انتخاب» ،وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با نشریه ژورنال دومانش
گفته است :دولت ترامپ سیاست آنچه که کارزار فشار حداکثری خواند در قبال
ایران اتخاذ کرد .تنها نتیجه این راهبرد ٬افزایش تهدید و خطر بود.
بر اساس گزارش رویترز ،ژان ایو لودریان تصریح کرد :این میبایست متوقف
شود ،چرا که ،این را واضح میگویم ،ایران به وضوح در مسیر بکارگیری ظرفیت و
توانمندی (سالح) هستهای قرار دارد.
وزیر خارجه فرانسه در ادامه این مصاحبه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات
ریاست جمهوری ایران در خرداد سال آینده ،اظهار داشت ،باید به ایرانیها گفت

که دیگر بس است و ایران و ایاالت متحده را به برجام بازگرداند.
ژان ایو لودریان در ادامه گفته است ،اما بازگشت هردو طرف به برجام کافی
نخواهد بود.
وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد ،مذاکرات سختی می بایست درباره برنامه
توسعه موشکی و فعالیتهای بیثبات کننده ایران در کشورهای همسایه و منطقه
صورت گیرد.
ظریف :این به خاطر ایران است که برجام زنده است ،نه سه کشور اروپایی
«محمدجواد ظریف» در توئیتی به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی عضو برجام و
همچنین سخنان وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان داد.
به گزارش انتخاب ،وی در این توئیت نوشت :رهبران سه کشور اروپایی  -که برای
انجام تعهدات خود تحت برجام به امضای مقامات دفتر کنترل داراییهای خارجی
(از سازمانهای تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا) نیاز دارند  -هیچ کاری برای
حفظ برجام انجام ندادهاند.
او در ادامه نوشت :ابتکار از آغاز مرده امانوئل ماکرون یا عدم پرداخت بدهی
انگلیس طبق دستور دادگاه را به یاد آورید؟ ظریف سپس با مورد خطاب قرار
دادن وزیر خارجه فرانسه نوشت :برجام به خاطر ایران زنده است و نه سه کشور
اروپایی.

