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»به نظر بنده چاره ای جز توافق وجود 
ندارد، حال اینکه این توافق چه زمانی به 
دست آید، به انتظارات طرفین بستگی 
دارد، اما هر چقدر این مذاکرات بیشتر 
به طول بینجامد، ضرر ایــن کار برای 
کشورمان است، زیرا که اقتصاد ایران با 
ضرر و زیان هــای فراوانی روبرو خواهد 
شد در صورتی که هر روز تاخیر در ایجاد 

تفاهم به وجود آید.«
فریدون مجلسی کارشناس مسائل 
بین الملل با بیان این مطلب در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
وضعیت در مورد انجام مذاکرات هسته ای 
در حال تغییر است، گفت: شرایطی که 
در رابطه با احیای برجــام وجود دارد و 
اختالفاتی که در مورد چگونگی پیگیری 
پرونده هســته ای در داخل وجود دارد، 
دقیقاً مانند زمانی است که ایران بعد از 
هشت سال جنگ تحمیلی با عراق در 
موقعیتی قرار داشت که می توانست به 

جنگ خاتمه دهند.
وی افــزود: در آن زمــان نیز برای 
برخی که شــعار ادامه جنگ تا پیروزی 
را سر می دادند، مهم نبود که چند سال 
دیگر ممکن اســت جنگ با عراق طول 
بکشــد، برای آن ها مفاهیمی از جمله 
شهادت طلبی، ایثار و جهاد مهم است، 

اما خوب به دلیل وضعیتی که آن زمان 
بر کشور حاکم بود و مطرح شدن پایان 
جنگ در شورای امنیت دست آخر ایران 
قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل 

برای خاتمه جنگ را پذیرفت.
مجلسی گفت: در حال حاضر نیز در 
مورد برجام این موضوع به دلیل مسیری 
که تاکنون طی شــده به اعتقاد بنده در 
حال وقوع اســت، در این راســتا ادامه 
شرایط حاضر برای کشور ممکن نیست، 
با وجود تحریم ها درآمد های ارزی کشور 
به کمترین میزان خود رسیده و کشور از 
لحاظ اقتصادی با بحرانی ترین روز های 
خود دست و پنجه نرم می کند، حتی در 
زمان جنگ نیز چنین شرایطی حاکم 
نبود، بنابراین اینکــه ایران کم کم برای 
مذاکرات به اصطالح نرم شود و عدول از 
شروطی که در ابتدا گذاشته شده برای 
آغاز مذاکرات، بســیار محتمل است، با 
توجه به این نکات، به اعتقاد بنده به زودی 

مذاکرات هسته ای آغاز خواهد شد.
این دیپلمات اســبق کشورمان به 
رفت و آمد های مسئوالن اتحادیه اروپا 
و وزارت خارجه ایران اشــاره و تصریح 
کرد:با توجه به سفر اخیر معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و 
سفر معاون وزیر خارجه ایران به بروکسل 

برای انجام مذاکرات، به نظر می رسد این 
گفتگو ها مقدماتی اســت که شرایط را 
برای از سرگیری گفتگو های وین فراهم 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: این درحالیست که نکته 
جالب این است، کسانی در حال حاضر 
راهبری مذاکرات را بر عهده گرفته اند 
که در گذشته منتقد درجه یک برجام 
بوده و توافق هسته ای را زیانبار و خسارت 
محض می دانستند، که ما االن به دلیل 
اینکه خود در راس کار قرار گرفته اند و به 
قول خودشان با خزانه خالی روبرو شدند، 
پی بردند که نمی توانند کشور را با شعار 
اداره کنند بنابراین در حال زمینه چینی 
و فراهم کردن شــرایط به منظور آغاز 

مذاکرات هستند.
 مجلسی افزود: به بیان دیگر طیف 
تندرو بــه این نتیجه رســیده که برای 
اداره کشور راهی بجز احیای برجام باقی 
نمانده، آن ها زمانی که در قدرت بودند، 
اما دولت را در اختیار نداشتند، شعار های 
بسیار تند و تیزی سر می دادند، اما امروز 
چنین شعار هایی نه از دولت بلند می شود 
و نه از مجلس انقالبی کــه در چند ماه 
گذشته شــدیدترین حمالت را علیه 
برجام انجام دادند، زیــرا این افراد امروز 
در قامت مسئول هســتند و باید بابت 

مدیریتی که انجام می دهند پاســخگو 
باشــند. این تحلیلگر مسال بین الملل 
بیان کرد: به طور کلی در عرصه بین الملل 
بسیاری از کشور ها با وجود اینکه برای 
سالیان متمادی بر روی شعار های خود 
می مانند، اما با تغییر شرایط، ممکن است 
خود را کاماًل تغییر بدهند، حال ایران به 
نظر می رسد در این شرایط قرار گرفته، 
در زمان شوروی و چین کمونیست و در 
زمان مائو تسه یانگ چین تغییر رویه داد 
و از کمونیزم فاصله گرفت، آن هم در زمان 
ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا که 
یک دست راستی افراطی و تمام عیار بود، 
بنابراین در آن شرایط چین کمونیست با 

آمریکای راست گرا مذاکره کردند.
وی خاطرنشان کرد: االن نیز چنین 
موضوعی در مورد ایران و آمریکا وجود 
دارد و به احتمــال زیاد مذاکرات به نظر 
بنده می تواند به نتیجه برسد، هرچند که 
ممکن است گفتگو ها فرسایشی شده و با 
فراز و فرودهای های زیادی روبرو باشد، 
ولی به نظر بنده چاره ای جز توافق وجود 
ندارد، حال اینکه این توافق چه زمانی به 
دست آید، به انتظارات طرفین بستگی 
دارد، اما هر چقدر این مذاکرات بیشتر 
به طول بینجامد، ضرر ایــن کار برای 
کشورمان است، زیرا که اقتصاد ایران با 
ضرر و زیان هــای فراوانی روبرو خواهد 
شد در صورتی که هر روز تاخیر در ایجاد 

تفاهم به وجود آید.
 بررسی دو سناریو
 برای نجات برجام

  سید حسین موســویان، دیپلمات 
پیشین کشــورمان نیز در مقاله ای در 
میدل ایست آی انگلســتان به بررسی 
دو ســناریو برای نجات برجام پرداخت 
و نوشــت: ترامپ رئیس جمهور قبلی 
آمریــکا در مــی ۲۰۱۸ از برجام خارج 
شد و در حالی که ایران به تمام تعهدات 
برجامی اش پایبند بود، شــدیدترین 
تحریم ها را علیه ایران اعمال کرد. ایران 
نیز در واکنــش، با اتخاذ »اســتراتژی 
مقاومــت«، ضمن تقویــت متحدان 
منطقه ای خود، توان هســته ای خود را 
افزایش و سطح غنی سازی را از ۵ درصد 
به ۶۰درصد افزایش داد تا سیاست فشار 
حداکثری خودش را به آمریکا وارد کند.

درحقیقت ترامپ موجب شد که ایران 

با کاهش تعهدات برجامی، به سمت نقطه 
غیرقابل بازگشت هسته ای پیش رود تا 
بعد از آن هم آمریکا منافعی در بازگشت 

به برجام نداشته باشد.
بایدن رئیس جمهــور آمریکا اعالم 
کرده که به دیپلماســی پایبند است، 
اما تاکید کــرده که ســایر راه ها برای 
جلوگیــری ایران از بمب هســته ای را 
دنبال خواهد کــرد. راب مالی نماینده 
آمریکا در مذاکرات برجام گفت: ما واقع 
بین هستیم. ما می دانیم که ممکن است 
ایران مســیر دیگری را اتخاذ کند. لذا 
الزم است ما با اسرائیل و سایر متحدان 

منطقه ای مان هماهنگ باشیم.
موانع اصلی احیای برجام

درحالی که سقوط برجام یک فاجعه 
خواهد بود، امــا به خاطــر موانع زیر، 

احتمال سقوط برجام وجود دارد:
اول اینکه آمریکا به دنبال برجام به 
اضافه مذاکرات منطقه ای است یعنی 
برجام پــالس. در حقیقت آمریکا برای 
بازگشــت به برجام یک امتیاز از ایران 
می خواهد تا بتواند نقش منطقه ای ایران 
را مهار کند. آیت اهلل خامنه ای رهبر عالی 
ایران تصریح کرد که با گره زدن برجام با 
موضوعات منطقه ای و موشکی مخالف 
اســت و اجازه دخالت به خارجی ها در 

مسائل امنیت ملی ایران را نخواهد داد.
دوم اینکه ایران برای بازگشــت به 
تعهــدات کامــل برجامــی، ضمانت 
می خواهد که آمریکا بار دیگر از برجام 
خارج نخواهد شــد و همچنین از سایر 
کشورهای عضو برجام هم می خواهد که 
در صورت نقض برجام توسط آمریکا، آنها 
به تعهدات برجامی خود پایبند باشند 
تا ایران بتواند از منافع اقتصادی برجام 
بهره مند باشد. ضمن اینکه کنگره آمریکا 
هم می تواند بعد از احیــاء برجام و رفع 
تحریم ها، مجدد همان تحریم ها را تحت 
عناوین حقوق بشر و مسائل منطقه ای 
مجدد برگرداند. اما نه آمریکا و نه سایر 
قدرت های جهانی امضاء کننده برجام 
)کشورهای گروه ۱+۴(، چنین ضمانتی 

نمی دهند.
ســومین مانع مربوط به تسلیحات 
است. بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، 
تحریم های سازمان مللی علیه تجارت 
تسلیحات با ایران در اکتبر سال گذشته 

برداشته شــد. اما دولت بایدن برای لغو 
دستور اجرایی رئیس جمهور در مورد 
رفع تحریم های تسلیحاتی با مشکالت 
داخلی مواجه خواهد شــد. لذا ممکن 
اســت بایدن نیز همان سیاست ترامپ 
را دنبال کرده و مانع تجارت تسلیحاتی 
سایر کشورها با ایران شود که این نقض 

برجام است.
باالنس نبودن قدرت

باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که ایران در صورت عــدم اجرای برجام 
با تحریم مواجه می شــود در حالی که 
ســایر قدرت های جهانی عضو برجام با 
هیچ مجازاتی برای نقض برجام مواجه 

نخواهند بود.
برای خروج از بن بســت دو سناریو 

وجود دارد:
ســناریوی اول، بهتریــن گزینــه 
اجرای کامل متن فعلی برجام  بر اساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ است. برای ایجاد اعتماد 
متقابل در تحقق این سناریو، قدرت های 
جهانی و ایران می تواننــد روی »طرح 
اجرای گام به گام« برجام توافق کنند. 
برای مثال در قدم اول توقف غنی سازی 
۶۰درصــدی ایــران در مقابــل رفع 
تحریم های مشخصی مثل تحریم های 
مالی و بانکی ایــران. در قدم دوم توقف 
غنی سازی ۲۰درصد ایران در مقابل رفع 
تحریم های نفتی ایران. به همین ترتیب 

طرح گام به گام تکمیل شود.
ســناریوی دوم، می تواند آغاز یک 
روند با اجرای بخشی از برجام و خاتمه 

آن با تحقق برجام پالس باشد.
در قالــب ســناریوی دوم و بــرای 
اطمینان از عدم دسترسی ایران به بمب 
هسته ای، ایران بخش اول برجام مربوط 
به راستی آزمایی و شــفافیت را اجرا و 
قدرت های جهانی نیــز متقابال بخش 
اساسی تحریم ها مثل تحریم های بانکی 
و نفتی را برخواهند داشت. در این سناریو 
ایران تعهدی به اجرای بخش دوم یعنی 
محدودیت های هسته ای نخواهد داشت 
و در نهایــت می تواند یک »کشــور در 
آستانه هسته ای منهای بمب هسته ای« 
باشد اما بمب هسته ای نخواهد داشت. 
به هر حال محدودیت های هسته ای هم 
تاریخ انقضاء دارد و هم فراتر از تعهدات 

معاهده ان پی تی است.

دیدگاه دو کارشناس مسائل بین الملل درمورد احیای برجام؛

چارهایجزتوافقوجودنداردولوبهصورتگامبهگامر

خبر

یک کارشناس مسائل آمریکای التین اظهار کرد: تصمیم به 
انعقاد قرارداد همکاری ۲۰ ساله بین ایران و ونزوئال بیشتر از این 

که دارای جنبه های اقتصادی باشد، دارای پیام سیاسی است.
رضا طباطبایی، سفیر پیشین ایران در بولیوی در گفت وگو با 
ایسنا، در ارتباط با اعالم تصمیم ایران و ونزوئال برای انعقاد قرارداد 
همکاری ۲۰ ساله بین دو کشور به عنوان یک نقشه راه تصریح کرد: 
دو کشور ایران و ونزوئال هر دو مورد تحریمهای آمریکا هستند و در 
بسیاری از مسائل بین الملل دارای دیدگاه های یکسان هستند و 

این امر مثبتی است که کشورهایی همچون ایران و ونزوئال که در 
شرایط  مشابهی در عرصه بین الملل  هستند و از نظر اقتصادی نیز 
دارای پتانسیل های خوبی هستند و به نوعی می توانند نیازهای 
یکدیگر را نیز تا حدودی تامین کنند، تصمیم به انعقاد چنین 

قراردادهایی به عنوان یک نقشه راه بگیرند 
وی با بیان اینکه البته دو کشــور ایــران و ونزوئال هر دو 
به دنبال این هســتند که مشــکالت تحریمی خود را حل 
کنند، افزود :ایران در طی این سال ها نشــان داده است که 

اگر تحریم های تحمیلی وضع شــده علیه آن هم  رفع شود و 
روابطش با غرب عادی شود همچنان همپیمانان و دوستان 
قدیمی خود را رها نمی کند، اما در مــورد ونزوئال با توجه به 
نوع فرهنگ سیاسی که آن کشــور دارد در این زمینه شک و 

تردیدهای وجود دارد.
این دیپلمات پیشــین کشــورمان در پایان با بیان اینکه 
فرصتهای اقتصادی خوبی نیز  برای بخش خصوصی  ایران در 
زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ساختمان سازی در 

ونزوئال  وجود دارد ، تاکید کرد : البته به نظر من اینگونه  قراردادها 
 بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد یک نوع پیام سیاسی را 

مخابره می کند.

یک کارشناس مسائل آمریکای التین:

»قرارداد ۲۰ ساله با ونزوئال« بیشتر سیاسی است تا اقتصادی
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ســفیر پیشــین ایران در آذربایجان گفت: ســران 
کشــورهای اســالمی به ویژه منطقه قفقــاز و ترکیه 

حواسشان جمع باشد در زمین آمریکا بازی نکنند.
به گزارش ایســنا، محمدباقر بهرامی سفیر پیشین 
ایران در آذربایجان دیروز  در نشســتی با عنوان بررسی 
تحوالت قفقاز که در موزه ۱۳ آبان برگزار شــد، گفت: 
مجموعه نظام بین الملل در منطقه هژمونی اش را از دست 
داده است از این رو مجموعه این کشورها به ویژه آمریکا 

سعی دارند تا با تغییر منطقه قفقاز و صحنه ژئوپلتیک و 
مرزهای جنوبی آن بتوانند ناتو را به آسیای میانه برسانند. 
در این راه انقالب اسالمی ایران این رویکرد را برنمی تابد و 
هرگونه تغییر در مرزها در هر کجای منطقه قابل پذیرش 

نیست.
وی تاکید کرد: ســران کشورهای اســالمی به ویژه 
منطقه قفقاز و ترکیه حواسشــان جمع باشد در زمین 
آمریکا و اســرائیل بازی نکنند.ایــران اینقدر مدیریت 
اش قوی اســت که بتواند همه بحران های منطقه ای را 
مدیریت کند و به شکل مناســب به سمت اهداف خود 

پیش برود.
وی گفت: حدود ۹۰ درصد مردم آذربایجان شــیعه 
هستند و ما با این کشور بیشترین وجوه مشترک در حوزه 
تمدنی، تاریخی، زبان، دین و مرز مشترک خاکی و آبی 
را داریم و ایران در حدوث کشور آذربایجان نقش موثری 

نیز داشته است. 

وزرای کشور ایران و ترکیه بر لزوم گسترش همکاری های دو 
کشور و مبارزه با تروریسم و قاچاق و نیز ایجاد کارگروه مشترک 
برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی افغان ها تاکید کردند. به 
گزارش ایســنا، احمد وحیدی در نشست خبری دیروز خود 
با وزیر کشور ترکیه با بیان اینکه  گفت و گوهای خوبی صورت 
گرفت، اظهار کرد: در جلسه با وزیر کشور ترکیه برای توسعه 
روابط دو کشور بحث و گفت وگو کردیم. موضوعات مشترک 
زیادی برای همکاری وجود دارد مثل تبادالت مرزی، مقابله با 

تروریسم، قاچاق و مهاجرت که درباره آنها  گفت و گو کردیم. 
وی ادامه داد: راجع به نقش مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در منطقه و مشکالتی که در منطقه و افغانستان ایجاد کردند، 
صحبت کردیم. عزم دو کشــور  برای توسعه روابط راهبردی 
جزم است و جلسه امروز  شروع خیلی خوبی برای تعمیق بیشتر 
روابط دو کشور است. وحیدی تاکید کرد: روابط ایران و ترکیه 
با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. در ادامه این نشست وزیر 
کشور ترکیه نیز گفت: امروز  مذاکرات خیلی مهمی انجام شد. 
روابط خیلی خوبی میان  وزارت کشور ایران و ترکیه ایجاد شده 
است. در مبارزه با پ. ک. ک گروه های تروریستی همکاری و 
کارگرو های مشترکی داریم. سلیمان سویلو   تصریح کرد: در 
افغانستان مهاجرت های زیادی به سمت کشورهای ما سوق 
داده می شود و بر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تاکید کردیم و 
پیشــنهاد وزیر ایران برای ایجاد کارگروه مشترک را بررسی 
خواهیم کرد. پیش از نشست خبری، وزرای دو کشور تفاهم 

نامه همکاری ایران و ترکیه را امضا کردند.

سفیر پیشین ایران در آذربایجان:

سران منطقه قفقاز و ترکیه در زمین آمریکا و اسرائیل بازی نکنند
در نشست خبری وزرای کشور ایران و ترکیه تاکید شد: 

تشکیل کارگروه مشترک برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی افغان ها

حاج علی اکبری، خطیب نماز 
جمعه تهران بعد از وقفه ۲۰ ماهه

سخنگوی شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
گفت: مراسم نماز جمعه این هفته تهران ۳۰ مهر 
در محل دانشــگاه تهران به امامت حجت االسالم 
حاج علی اکبری برگزار می شود و دانشگاه از ساعت 
۱۰ صبح پذیرای نمازگزاران است. به گزارش ایسنا،  
علی نوری با اشــاره به برگزاری نماز جمعه تهران 
بعد از ۲۰ ماه وقفه، افزود: مراســم با رعایت دقیق 
شیوه نامه های بهداشتی با رعایت فاصله گذاری ها 
و ضدعفونی محل برگزاری انجام می شود. به گفته 
وی، نماز جمعه این هفته تهران با حضور مهمانان 
شــرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت 
اســالمی همراه اســت و شــیخ خالد مال، رئیس 
مجمع اهل سنت عراق سخنران پیش از خطبه ها 

خواهد بود.
    

گروسی:
ظرف چند روز آینده به ایران می روم 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر 
خود به ایران به منظور گفت وگو با مقام های ارشد 
کشورمان در چند روز آینده خبر داد. به گزارش ایلنا 
به نقل از بلومبرگ، رافائل گروسی در مورد دیدارهای 
خود با مقام های آمریکایــی از جمله وزیر خارجه 
آمریکا گفت: این وظیفه من است که با کشورهای 
عضو آژانس در ارتباط باشم. آمریکا یکی از شرکای 
مهم و اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و 
البته که مسائل مهمی مانند ایران و دیگر موضوعات 
وجــود دارد که باید در مــورد آن ها صحبت کنیم 
بنابراین منطقی است که به آمریکا بیایم و در مورد 

این موارد صحبت کنم.
    

درخواست مسعود پزشکیان از شورای نگهبان:
شفاف شاخص های رد صالحیت 

من و تایید بقیه را بگویید!
مسعود پزشکیان درباره رد صالحیت در این دوره 
از انتخابات در حســاب توئیترش نوشت: »شورای 
نگهبان باید یکبار برای همیشه شاخص های الزم 
برای تایید صالحیت افراد را به صورت شفاف اعالم 
کند تا در دوره های بعد افراد متوجه شوند که برای 
تایید صالحیت چه شاخص هایی را باید داشته باشند 
و مردم نیز بتوانند قضاوت کنند که آیا تایید و عدم 

تایید صالحیت ها  مطابق با شاخص ها بوده یا نه.«
    

رئیس اسکودا:
 در بحث حقوق شهروندی 
و حقوق بشر بد عمل کرده ایم

رئیس اتحادیه سراســری کانون های وکالی 
دادگستری ایران گفت: ما در بحث حقوق شهروندی 
و حقوق بشــر ضعیف عمل کرده ایم؛ آموزش های 
الزم داده نمی شــود و مطالبات ما از مدعی العموم 
ضعیف است. جعفر کوشــا در گفت وگو با ایلنا در 
خصوص ورود دادســتان به موضوع تیراندازی به 
خانم ها در اصفهان، اظهار کرد: اساساً همه جرایم 
جنبه عمومــی دارد. اصل بر عمومی بودن اســت 
مگر اینکه در بعضی از مــوارد جنبه خصوصی هم 
داشته باشد. متأسفانه اشخاص آموزش های الزم 
را نمی بیننــد و گمان می کنند که تنها شــکایت 
شاکی خصوصی قابل پیگیری است و به دنبال طرح 

شکایت هستند. 
    

ایران ورود کامیون به قره باغ را 
ممنوع کرد

ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طی 
بخشــنامه ای ورود رانندگان و اتبــاع ایرانی به 
منطقــه قره باغ و الچین جمهــوری آذربایجان 
را ممنــوع اعالم کرد. بــه گزارش تســنیم،  در 
بخشنامه این سازمان به رانندگان و اتباع ایرانی 
موکداً توصیه شده است به منظور عدم مواجهه با 
تبعات و برای احترام به تمامیت ارضی جمهوری 
آذربایجان از طریق جمهوری ارمنســتان وارد 
شهر الچین و منطقه قره باغ نشده و شرکت های 
حمل ونقــل بین المللی نیز از امضــای هرگونه 
قرارداد تجاری با منطقه قره باغ،  صدور اســناد 
حمل، ارسال و تخلیه محموالت و امثالهم به آن 

منطقه اجتناب کنند.«
    

اطالعیه وزارت اطالعات درباره خبر 
منتسب به اتباع افغانستانی

وزارت اطالعات در اطالعیــه ای اعالم کرد که 
انتشار برخی مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از سوی این 
وزارت خانه صحت ندارد.  در این اطالعیه تأکید شده 
است که تنها مرجع اطالع رسانی اخبار این وزارتخانه، 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی است و هرگونه 
اخبار، اطالعیه، هشدار و غیره از طریق سایت واجا 
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