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با وجود هشدارهای شــدیداللحن چین ،روز سهشنبه
 ۱۱مرداد خبر رسید که «نانسی پلوسی» رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا ،در ادامه سفر خود به خاور دور وارد
تایوان شده اســت .این خبر موجی از واکنشها را هم
در سطح منطقه و هم درسطح جهان به همراه داشت.
واکنش شدید چینیها به سفر پلوسی
ساعاتی پس از ورود رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا ،به تایوان ،وزارت امور خارجه چین این سفر را
محکوم کرده و آن را نقض جــدی اصل «چین واحد»
دانست و سفیر آمریکا در پکن را فراخواند .وزارت دفاع
چین در بیانیهای اعالم کرد ،پکن در قبال این ســفر،
مجموعهای از «رزمایشهای نظامی هدفمند» را با هدف
مححاصره این جزیره آغاز خواهد کرد .گفتنی است در
اواخر روز سه شنبه ،چندین جنگنده چینی برفراز خط
مرزی غیررسمی تنگه تایوان به پرواز درآمدند .افزون
بر پرواز تحریک آمیــز جنگدههای چینی ،چندین ناو
جنگی چینی نیز از روز دوشنبه در نزدیکی خط تقسیم
غیررسمی تنگه تایون مستقر شدهاند .تصاویر منتشر
شده در شــبکههای اجتماعی نیز از اعزام خودروهای
زرهی چینی به شهر شامان ،واقع در استان فوجیان که
در جنوبی شرقی چین قرار گرفته ،حکایت دارد.
افزایش تحرکات سیاسی آمریکاییها در
تایوان
هرچند بایدن همواره در گفــت وگوهایش با مقامات
چینیها تاکید کرد که سیاســت چیــن واحد آمریکا
تغییر نکرده و نخواهد کرد و واشــنگتن از «استقالل
تایوان» حمایت نمیکند ،اما موضع گیریهای سیاسی
به این موضوع در هیات حاکمه آمریکا از میان مقامات
حزب رقیب بایدن و حتی هــم حزبیهای او همچنان
نشــان از تقویت نوعی ادبیات جنگ علیه چین است.
آمریکا شاید در موضوع اوکراین ،جزیره کریمه را جزء
جدایی ناپذیر کیف بداند ولی در نمونه مشــابه ،حاضر
به پذیرش الحاق جزیره تایوان به حاکمیت پکن نیست.
حتی ایاالت متحــده با افزایش فروش تســلیحات به
تایوان ،تقویت گشت زنی نظامی در منطقه ،و حمایت
دیپلماتیک از جزیره از طریق بازدید سیاســتمداران
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دوئل درمیدانتایوان

آمریکایی ،تفاهمات پیشــین میــان دو طرف را نقض
کرده است .بنابراین چینیها همیشه با بازدید مقامات
آمریکا از تایوان مخالفت کردهاند .از نظر آنها کنگره به
عنوان بخشــی از دولت ایاالت متحده ،موظف است به
سیاست چین واحد پایبند باشــد و از برقراری روابط
رســمی با منطقه تایوان خــودداری کند ضمن اینکه
احترام بــه حاکمیت ملی کشــورها ،از اصول بنیادین
منشور ملل متحد اســت ،بگونه ای که ماده  ۲منشور،
اعضاء را از هرگونه رفتاری که خدشــهای به تمامیت
ارضی و استقالل سیاسی دیگر دولتها وارد نماید ،بر
حذر میدارد .اما واقعیت این اســت که سفر پلوسی به
تایوان و فعالیتهای وی در آنجا به هر شــکل و دلیلی،
یک تحریک سیاســی بزرگ برای ارتقای سطح روابط
رسمی آمریکا است.
ترس از درگیری نظامی چین و آمریکا در
میدان تایوان
با توجه به شرایط پیش آمده بسیاری از تحلیلگران بر این

گازدهی به سانتریفیوژها پاسخی به تحریمهای آمریکا بود

نسل فردا /گروه پارلمانی
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی
گفت :در حال حاضر  ۷۵درصد بــازار فروش داخلی
سیگار در اختیار این  ۲شرکت خارجی قرار دارد و این
مسأله خالف منافع ملی و در مسیر آسیب به سالمت
جامعه است .حجتاالسالم سید سلمان ذاکر در گفت
و گویی با ایرنا با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل
کشور از سوی دو شرکت خارجی چندملیتی  JTIو BAT
که صاحبانی انگلیسی ،آمریکایی و ژاپنی دارند ،اظهار
کرد :شــرکتهای خارجی با رویکرد افزایش مصرف
سیگار در کشور ما فقط به فکر کسب سود برای خود و
خروج سرمایه از کشور هستند .وی با اشاره به واردات
مواد اولیه (توتون و تنباکو) این دو شــرکت از خارج،
افزود :این شرکتها بدون توجه به سالیق و عالیق ملت
ایران به دنبال تغییر مزاج ملت هســتند و به کیفیت
محصوالت خود توجه چندانی ندارند .این برای سالمت
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رئیس مجلس نمایندگان ایاالت متحده به چین تایپه سفر کرد:

رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیات دولت:

رییس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت :گازدهی به
ســانتریفیوژ ها در چارچوب قانون اقــدام راهبردی
مجلس بوده و پاســخی به تحریمهــای طرف مقابل
اســت .محمد اســامی در حاشــیه هیات دولت در
جمع خبرنگاران گفت :آمریکاییها مرتب اعتراف به
شکست سیاست فشار حداکثری دارند و امیدی به این
سیاست ندارند.
وی افزود :با این حال شــاهد رفتار دوگانه و چندگانه
آمریکا هســتیم و اتهامی واهی که  ۲۰سال به کشور
نســبت میدهند .رژیم صهیونیســتی و ضد انقالب
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عکس :یورو نیوز

«خبر مربوط به دســتگیری و یا بازداشــت و
استرداد آقای خاوری تکذیب میشود و صحت
ندارد» .مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه
با تاکید بر این مطلب در جمع خبرنگاران درباره
خبرهایی منتشر شــده مبنی بر دستگیری و
استرداد خاوری و آخرین وضعیت این پرونده
گفت :مکاتبات الزم با اینترپل شده و از آنجا که
تبعه کانادا است ،دولت کانادا همکاری الزم را
برای استرداد ایشان ندارد .فرار آقای خاوری
از کشور در پی مطرح شــدن پروندههاست و
در خواست جمهوری اسالمی ایران استرداد
ایشــان از کاناداســت تا مواردی که در مورد
او مطرح میشــود در دادگاه صالــح در ایران
رسیدگی شود .سخنگوی قوه قضاییه افزود:
علی رغم ادعای حقوق بشــری کشوری مثل
کانادا در رابطه با مقید بــودن به قوانین بین
المللی نسبت به استرداد او استنکاف میکند
و حاضر به تمکین عرف بین الملل نیستند و
استرداد مجرمین از اینترپل قاعده الزم االتباع
است .کانادا پناهگاه مجرمین ومتهمان شده و
جای نگرانی دارد .حقوق مردم باید حفظ شود
و باید خاوری مسترد شود.
پنج ســال حبس برای مهدی
میرسلیم
وی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا
اتهامش جاسوسی است گفت :آقای میرسلیم
به اتهام اجتماع و تبانی به قصــد اقدام علیه
امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده
و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.
براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده
و ما تکلیف به اجرای قانون داریم .مگر میشود
برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم و قطعاً
تبعیضی در رســیدگی نداریم .در این ایام از
مرخصی استفاده کرده و غیبت هم داشته است
و ایشان به مرخصی آمده و مطابق مقررات بوده
و در مورد غیبت هم براســاس مقررات اتخاذ
تصمیم شده است .وی افزود :ایشان در زندان
اســت و تحمل کیفر میکند و در اثنایی که
مرخصی بوده و ناراحتی داشته و ابراز بیماری
کرده به واحد درمانی معرفی شــده و پزشکی
قانونی برای ادامه حبس شــرایط او را فراهم
دانسته است.
با جاسوســان و مرتبطین آنها
برخورد قاطع داریم
ستایشی در پاسخ به این سؤال که اتهامات تبعه
سوئدی بازداشت شده در ایران چیست ،گفت:
این فرد ارتباط غیرسازنده و غیر قابل قبولی با
عناصر جاسوس داشته و مأموریت داشته در
خصوص وضعیت یک جاســوس دیگر کسب
اطالع کند که با اقدامات سربازان گمنام امام
زمان بازداشت شده است .صحبت ما این است
که نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران مثل
سایر نظامهای با ثبات و مقتدر با جاسوسان و
مرتبطین آنها برخورد قاطع و پشیمان کننده
دارد .به دولت سوئد هم هشدار میدهیم دست
از این اقدامات خالفکارانه و تعدی به حاکمیت
ملی کشورها از طریق اعزام جاسوس و متوسل
شدن به موضوع حقوق بشر دست بردارد.
به صورت ســنتی خودرو وارد
میکردند
وی در خصوص پرونده ثبت سفارش خودرو
گفت :موضوع این بود که یکسری وارد کننده
که به صورت سنتی خودرو وارد میکردند پس
از گزارشهای ضابط خاص ،اشــخاصی فاقد
شــرایط مذکور مبادرت با تبانــی با برخی از
کارکنان تجارت کرده و اقدام به جعل دادهها
و ثبت  ۲۶۴فقره ثبت سفارش مجعول کرده
بودند و  ۶۸۰۰دســتگاه خودرو به کشور وارد
شد .این پرونده مربوط به قبل است و در ناحیه
 ۲۸دادسرای تهران مطرح است و امید است تا
ده روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارســال
شــود .وی افزود :این پرونده در دادگاه مطرح
و کیفرخواســت آن صادر شد و دادگاه نسبت
به رسیدگیان اقدام کرد و در فرایند دادرسی
ایراداتی مطرح شد و تا ده روز آینده این ایرادات
رفع خواهد شــد و با  ۹۹شخصیت حقیقی و
حقوقی به دادگاه انقالب ارسال خواهد شد.
همه متهمان مترو پل در بازداشت
هستند
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده
متروپل و اینکه گفته شده که  ۲۱متهم داشته
اما برای  ۲۰متهم کیفرخواست صادر شده است
گفت :من هم این مورد را در اخبار دیدم اما باید
بگویم که برای  ۲۱نفر کیفرخواست صادر شده
و کسی نیست که جا مانده باشد.
در این واقعه عدهای در منطقه خوزســتان و
آبادان فوت و عدهای مصدوم شــدند .عدهای
قصور داشــتند و تقصیرشــان قابل تعقیب
شناسایی شده اســت .همچنین برای  ۲۱نفر
کیفرخواســت صادر شده و ســومین جلسه
دادگاه نیز برگزار شد .همه متهمان در بازداشت
هستند و اولیای دم در دادگاه حضوردارند .همه
چیز تحت کنترل است و کار با سرعت و دقت
الزم در دادگاه کیفری دو در شهرستان اهواز
صورت میپذیرد و نظریه کارشناسی در این
پرونده به متهمان ابالغ شده که دو نفر از آنها
اعتراض کردند و نظریه تکمیلی را کارشناسان
ارائه کردند.

فرهاد زندی  /گروه بین الملل :این روزها عکسها و کیلیپ های
منتشره از عراق دیدنی است و با کمی دوراندیشی بسیار ترسناک
است چرا که این یارگیری در همسایگی ایران میرود تا بن بست و
انسداد سیاسی عراق را به مرز انفجار بکشاند.
اکنو عراق با بن بســت در تشــکیل دولت مواجه اســت .تالش
دولتمردان جهت بدســت آوردن قدرت بیشتر و منصب باالتر که

ماحصل آن ایجاد ائتالفهای متعدد و شکننده است ،فرایند تشکیل
دولت را با یک اختالل سیاسی همراه کرده است.
این بار بیش از همیشــه نوک پیکان به سوی مقتدی صدر است،
در واقع «صدر» در رأس بن بست بغداد است! جریان صدر یکی از
جریانهای شیعی در عراق است که خارج از ائتالف احزاب شیعی ،با
حزب دموکرات کردستان تحت رهبری بارزانی و جریان اهل سنت

به نام السیاده تحت رهبری الحلبوسی عمل میکند.
این جریان چندی پیش در اعتراض به تشــکیل دولت پارلمانی
جدید در عراق ،این نظام را فاقد کارایی دانست و با استعفای اعضای
فراکسیون صدر از مجلس ،خواستار تشکیل دولت اکثریت ملی به
شکل ریاستی و نه به شکل پارلمانی کنونی شد.
با کناره گیری جریان صدر از روند تشکیل دولت ،کرسیهای خالی
شده مربوط به این جریان توسط نامزدهای چهارچوب نمایندگان
شیعی به خصوص اعضای حزب دولت قانون وابسته به نوری مالکی
پر شد.

اداعاهایی در زمینه مکانها و مدارک واهی دارند که
سعی میکنند از این طریق فشــارها را بر ملت ایران
تشدید کنند .معاون رییس جمهور اظهار داشت :اگر
در مذاکرات به معنای واقعی کلمه حسن نیت داشتند
و سالها مذاکره کردند ،برجام مولود برون رفت از این
وضعیت بوده است ،یعنی مذاکرهای صورت گرفته تا
این اتهامات رفع شود ،اعتماد سازی صورت گیرد.
اسالمی افزود :ایران در شرایط متفاوتی از حقوق خود
کاسته و محدودیت و نظارت تشدید شده را پذیدفته
تا این اتهامات و ادعاها کنار گذاشــته شــود ،بهانهها

باروند که اقدام نظامی از جمله پاسخهای دولت چین به
سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان
خواهد بود .اما به نظر میرسد این نظریه دور از واقعیت
باشد .حمله نظامی چین به تایوان برای اقتصاد و وجهه
این کشور هزینههای سنگینی به دنبال دارد .ضمن اینکه
متحد دیرینه پکن یعنی مسکو هم اکنون درگیر جنگ
با اوکراین اســت و مقامات چینی نمیتوانند روی آنها
حساب بازکنند .مسئله دیگر وضعیت جغرافیایی تایوان
است که با کشــورهایی مانند اوکراین متفاوت است.
اوکراین در همسایگی روسیه قرار داشت و اکثر ساکنان
آن روستبار بودند ،درحالی که تایوان چنین وضعیتی
را ندارد .درست اســت که تایوانیها چینی هستند اما
حاکمان این کشور به همبستگی با آمریکا گرایش دارند
به همین دلیل تایوان و چین هر از گاهی برای یکدیگر
قدرتنمایی میکنند که موقعیت کنونــی خود را به
سادگی از دست ندهند .شاید بتوان گفت جنبه مثبت
ماجرا این است که امریکا هم تمایلی به کشیده شدن

سلب و تحریمها لغو شود و اجازه دهند شرایط با الگوی
توافق شده تداوم یابد .اما متاسفانه به این تعهدات عمل
نکردند و هر روز بهانه جدیدی میآورند و اتهامات را به
صورت تشدید شده ،تکرار میکنند.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره
تاکیدکرده کــه تمــام فعالیتهای هســتهایاش
مطابق موازین پادمان و ان پی تی اســت و متعهد به
ان پی تی و پادمان هســتیم گفــت :در اجرای قانون
راهبردی برای لغــو تحریمها در پاســخ به تحریمها
گازدهی به ســانتریفیوژ های پیشرفته آر آغاز کردیم
تا به آمریکاییها نشــان دهیم کــه اراده ایران ،اراده
مستحکمی برای لغو تحریمها اســت و از هیچ گونه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد:

 ۷۵درصد بازار فروش سیگار در اختیار  ۲شرکت خارجی
جامعه خطری بزرگ است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد :وزارت
بهداشت و ســازمان غذا و دارو باید نسبت به واردات
محصوالت دخانی از ســوی این شرکتهای خارجی
چندملیتی احساس مســئولیت کرده و نظارت جدی
بر کیفیت این محصوالت داشته باشند .ذاکر با اشاره
به ندادن مالیات از ســوی شــرکتهای چندملیتی،
گفت :این شرکتها هنوز مالیاتی پرداخت نمیکنند و
درصدی را هم که برای ارزشافزوده محصوالت خارجی
مشخص کردهاند ،بسیار کم و نســبت آن با تولیدات
داخلی عادالنه نیست و این خالف سیاستهای حمایتی
دولت از تولید داخل اســت ،بنابراین وزارت صمت و
وزارت اقتصاد خیلی فوری این موضوع را اصالح کنند.

این نماینــده مجلس تاکید کرد :مجلــس هم به این
موضوع ورود خواهد کرد و نخواهد گذاشت شرکتهای
خارجی هم بهسالمت جامعه آســیب برسانند و هم
سرمایه کشور را چپاول کنند.
وی با بیان اینکه در همه کشورها ،شرکتهای دخانیات
مسئولیتها و وظایف اجتماعی مثل توجه بهسالمت و
ورزش مردم را بر عهده دارند ،گفت :سؤال ما از مسئولین
شرکتهای خارجی چندملیتی این است که چرا نباید
از درآمد حاصل از ســود تولید و فروش ســیگار برای
سالمت مردم هزینه شــود و آنها چرا از این ماجرا فرار
کنند .عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با تأکید بر
اینکه باید مجلس و مسئولین دولتی نظارت جدی بر
عملکرد شرکتهای خارجی چندملیتی تولید سیگار

این چهارچوب هماهنگی ،السودانی که به عنوان یکی از حامیان
حشد الشعبی و نیروهای حامی ایران شــناخته میشود و رابطه
حســنهای با رهبران بســیج مردمی دارد را برای نخست وزیری
عراق پیشنهاد کرده است .در حالی که صدر در خطی مشیهای
سیاسی خود ،نخست وزیری را به صالح کشور میداند که مستقل از
نیروهای مسلح باشد .همین موضوع در نهایت باعث شد که وضعیت
عراق وارد نابسامانی داخلی شــود و در واقع راه را برای کارشکنان
سیاسی باز کرد که به دنبال تفرقه و ایجاد بی اعتمادی میان احزاب
شیعی بودند.

سیاست

Policy

پایش به یک درگیری نظامی پرهزینه در آسیا ندارد و
بارها اعالم کرده است که خواهان جنگ نیست .بنابراین
انتظار میرود که چین و ایاالت متحده حتیالمقدور از
درگیری نظامی مستقیم دوری کنند و هر دو نهایتاً به
رجزخوانیهای خود در میدان تایوان آینده ادامه دهند.
تایوان اهرم فشار امریکا بر چین
تحلیلگران معتقدند با توجه به سیاست آمریکا
مبنی بر فشــار حداکثری به چین ،این سفر به نوعی
طرحی برای ایجاد یک چالش جدی برای چین است.
آمریکاییها اعالم کردند کــه تایوان مانند هنگکنگ
نیست که آن را به راحتی واگذار کنند و همیشه این اهرم
فشار را باالی سر چینیها حفظ خواهند کرد .درواقع
این سفر آغازی بر یک طرح آمریکا در میان مدت یا دراز
مدت است که براساس آن هویت مستقلی برای تایوان
تعریف شده و در نهایت با کمک هم پیمانان آمریکا قرار
است نوعی از رسمیت و عضویت در سازمان ملل متحد
را برای تایوان تعریف کنند .کارشناســان معتقدند که
آمریکا به صورت دو حزبی تالش میکند سیاستهای
خود را به نوعــی تعریف کند که پیشــرفت چین را به
چالش بکشد و در این راستا برای اعمال فشار بر پکن،
از موقعیت تایوان نیز استفاده میکند .خواسته آمریکا
این است که اگر نمیتواند پیشرفت چین را متوقف کند،
دستکم توان رقابت پذیری آن را به عنوان قطب جدید
در ساختار نظام بینالملل به تأخیر بیندازد .البته آمریکا
این مسئله را هم در نظر دارد که اگر در مسئله تایوان و
سیاست فشار بر چین در شرق آسیا عقب نشینی کند،
متحدانش در این منطقه نسبت به جدیت آمریکا مردد
میشوند و سیاستهای خود را تعدیل میکنند .در این
شرایط ،آمریکا نگران است متحدان تاریخیاش به مرور
به ســمت چین گرایش پیدا کنند و نفوذ آمریکا در آن
منطقه ضربه بخورد .به همین دلیل تالش میکنند از
طرق مختلف بر چین اعمال فشار کنند .آمریکا اگر در
مســئله تایوان از حدی و مرزی عبور کند ،چین هم از
خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد و ممکن اســت به
کمک متحدانش درمنطقه ناامنی ایجاد کند که در این
راستا خطرناکترین سناریو ،ائتالف بزرگ ضد هژمونیک
میان چین ،روسیه و شاید ایران است که نه با ایدئولوژی
بلکه به دلیل نارضایتی از غرب متحد میشوند.

اقدامی که در راســتای منافع ملت ایران است کوتاه
نخواهیم آمد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد :برای اجرای
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و در پاســخ
به این تحریمها ،گازدهی ســانترفیوژهای پیشرفته
را آغاز کردیم تا به آنها نشــان دهیم که اراده ما اراده
مستحکمی است و برای لغو تحریمها از هیچ اقدامی
کوتاه نخواهیم آمد.اســامی در خصوص جمعآوری
دوربینهای نظارتی آژانــس بینالمللی انرژی اتمی
گفت :دوربینهــای جمعآوری شــده ،دوربینهای
برجامی و فراپادمانی بوده است و برای توافقنامه برجام
نصب شده بود.
داشته باشــند ،گفت :با توجه به اینکه مواد اولیه این
شرکتها از خارج وارد میشود و نظارت چندانی بر آنها
صورت نمیگیرد ،باعث نگرانی است که این محصوالت
بر ســامت مردم تأثیرات منفی زیادی داشته باشند.
ذاکر با بیــان اینکه در حال حاضر ســیگار موجود در
بازار ایران از  ۳طریق شرکتهای خارجی چندملیتی،
شــرکت دخانیات ایران و همچنین قاچــاق تأمین
میشود ،گفت :کمتر از  ۱۰درصد بازار فروش داخل در
اختیار شرکت دخانیات ایران است و این باعث تأسف
است .وی با بیان اینکه شرکت دخانیات برای افزایش
تولید و همچنیــن کیفیت محصــوالت دخانی گام
برداشته است ،تصریح کرد :شرکت دخانیات در حال
حاضر به وظایف اجتماعی خود و همچنین ســامت
مردم توجه خاصی دارد و در همین راســتا به ورزش
مردم و هزینه برای ســامت مردم توجه شده است.
دخانیات
امیدواریم که سیاستهای خوب در شرکت

ادامه یابد.
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گزارش خبری


سفر مورا و باقری به وین برای ادامه
مذاکرات تأیید شد؛

به مقصد وین به قصد برجام
امین رضایی  /گروه ایران

news@ naslefarda.net

روز گذشته و درســت چند ساعت پس از آنکه
سخنگوی وزارت امور خارجه از عزیمت هیأت
مذاکره کننده ایران به وین برای ادامه مذاکرات بر
رفع تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران خبر داد،
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای توافق
هستهای در پیامی خبر داد که برای ازسرگیری
این مذاکرات میان ایــران و قدرتهای جهانی
راهی وین شده است.
انریکه مورا ،نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات
وین در صفحه توییترش نوشت :در راه وین برای
مذاکره درباره اجرایی شدن کامل برجام بر مبنای
متن ارائه شده هماهنگکننده مذاکرات در ۲۰
ژوئیه .از مقامات اتریش کمال قدردانی را دارم.
در همیــن حــال ناصــر کنعانی ســخنگوی
وزارت امور خارجه ایران نیــز از عزیمت هیأت
مذاکرهکننده کشــورمان به وین جهت ادامه
مذاکرات برای احیای برجام خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در چارچوب
سیاســت احیای برجام ،هیأت مذاکرهکننده
جمهوری اســامی ایران به ریاست علی باقری
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران تا
ساعاتی دیگر عازم وین خواهد شد.
به گفته کنعانی ،در ایــن دور از گفتوگوها که
به روال قبل بــا هماهنگ کنندگــی اتحادیه
اروپا برگزار خواهد شــد ،در خصوص ایدههای
مطرحشده از ســوی طرفها از جمله ایدههای
ارائه شده از ســوی جمهوری اسالمی ایران که
هفته جاری به طرف مقابل ارائه شــد ،بحث و
تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید مجدد بر
عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران بر دستیابی به
یک توافق پایدار که ضامن حقوق و پاسدار منافع
ملت ایران باشد ،ابراز امیدواری کرد طرفهای
مقابل نیز با اتخاذ تصمیمات الزم و تمرکز جدی
بر حل مسائل باقیمانده ،شرایط را برای پیشبرد
مؤثر گفتوگوها فراهم کنند.
خبر ازسرگیری مذاکرات وین در پی این از سوی
این مقام اتحادیه اروپا مطرح میشود که جوزپ
بورل چند روز پیش در یادداشتی در فایننشال
تایمز درباره توافق هســتهای نوشــت :اجرای
کامل این توافق شــدیدا ً تحــت تأثیر تصمیم
دونالد ترامپ مبنی بر خــروج آمریکا از آن در
سال  ۲۰۱۸و اعمال کمپین «فشار حداکثری»
یکجانبه قرار گرفته است .ایران نیز فعالیتهای
هستهای خود را به طرز هشدار دهندهای باال برد.
متاسفانه ایران حتی تواناییهای نظارتی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی را محدود کرده و نتوانسته
همکاری کاملی با آژانس ذیل وظایف پادمانی
اساســیاش داشته باشد« .فشــار حداکثری»
شکســت خورد و علیرغم بهترین تالشهای
باقی شــرکتکنندگان در توافــق ،مردم ایران
از منافع اقتصادی کامــل رفع تحریمها محروم
ماندند .او در این یادداشــت بیــان کرد :من در
آوریل  ۲۰۲۱به عنوان هماهنگکننده برجام
برای معکوسکــردن این تشــدید تنشهای
خطرناک از عزم سیاســی دولت جدید آمریکا
بــرای راهاندازی رونــدی دیپلماتیک با حضور
آمریکا و مشارکتکنندگان در برجام استفاده
کردم .هدف من تســهیل بازگشــت آمریکا به
برجام و اجرای کامل تعهدات برجامی توســط
ایران و آمریکا بود .پــس از  ۱۵ماه گفتوگوی
شدید و ســازنده در وین و اعامالت بیشمار با
مشــارکتکنندگان در برجام و ایاالت متحده
به این نتیجه رسیدم که فضا برای مصالحههای
اساسی اضافی به پایان رســیده است .متنی بر
روی میز گذاشته بودم که با جزئیات روند رفع
تحریمها و همچنین گامهای هستهای الزم برای
احیای برجام را تشریح میکرد .هماهنگکننده
مذاکــرات توافق هســتهای عنوان کــرد :این
متن ،بهترین توافقی اســت که مــن به عنوان
تســهیلکننده مذاکرات آن را ممکن میبینم.
این توافقی بینقص نیست ،اما به تمامی عناصر
حیاتی رسیدگی میکند و شامل مصالحههای
ســخت حاصل شده توســط طرفین میشود.
هماکنون باید تصمیماتی برای غنیمت بردن از
این فرصت بیمانند جهت رسیدن به موفقیت
گرفته و پتانسیل بزرگ اجرای کامل یک توافق
نشان داده شود .من هیچ جایگزین مؤثر یا جامع
در دسترسی نمیبینم.
بورل همچنین در این یادداشــت مطرح کرد:
هماکنون زمان اتخاذ سریع تصمیمات سیاسی
برای به پایان رســاندن مذاکرات وین بر مبنای
متن پیشنهادی من و بازگشت فوری به اجرای
کامل برجام است.

