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* آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود در کمال تعجب آمریکا را در تحریم های 
خود علیه ایران تبرئه و مشکل را به اقشاری از مردم کشورمان نسبت داد که با 
مقاومت خود آمریکایی ها را عصبانی ساخته اند! هرچه به روزهای پایانی این دولت 

نزدیک می شویم اظهارات سخیف دولتی ها بیشتر می شود. چرا؟
بیگ زاده

* رئیس جمهور که دائم از لزوم لغو تحریم ها که دشمن کینه توز نشان داده است 
آن را عملی نخواهد کرد حرف می زند، کاش یک بار هم حداقل از لزوم بی تأثیر 

کردن تحریم ها که ملت ایران کاماًل قدرت آن را دارد سخن می گفت؟!
0914---9915

* خوب است دولتمردان در ماه های پایانی سال آخر کاری این دولت به ارزیابی 
واقع بینانه عملکرد خود در همه عرصه ها به ویژه اقتصادی و سیاسی بپردازند و با 
آمارها و تحلیل های غیرواقعی خود را گمراه نکنند. به عنوان مثال، وقتی درایت 
رهبری جلوی برجام های 2 و 3 که از تعهدات نانوشــته شما بود گرفت و آمریکا 
دستش از همه جا کوتاه شد، از برجام خارج شد. داستان برجام پرخسارت این بود، 
ولی شما همچنان دست التماس و نیاز دراز کرده اید و این مایه شرمندگی است.
نیکنام- قم
* از رئیس جمهور و اعضای دولت درخواست می شود با سخنان نسنجیده بیش از 
این بر زخمی که با بی کفایتی خود بر جسم و جان مردم ایران زده اند نمک نپاشند.
0936---5100

* شرط ملت ایران برای بازگشت آمریکا به برجام برداشته شدن کلیه تحریم ها و 
راستی آزمایی آن توسط ایران است. هیچ مسئولی حق ندارد حاشیه درست کند 

و مواضعی بگیرد که موجب دوصدایی بشود.
0990---9738

* آقای رئیس جمهور روز چهارشــنبه 99/12/27 در سخنرانی خود گفتند یک 
عده علیه دولت سیاه نمایی نکنند. آیا دالر 25 هزار تومان، مرغ کیلویی 35 هزار 
تومان، مسکن متری 40 میلیون تومان و... سیاه نمایی است؟ مگر ایشان در این 
کشور زندگی نمی کنند؟ به نظر می رسد هیچ کدام از مشکالت زندگی ما مردم 

را احساس نکرده و نمی کنند؟
علیمردانی
* در پایــان این دولت ناکارآمد به روزی افتادیم که برای چند کیلو مرغ باید 5 
ساعت در صف بایستیم! در دوران جنگ تا این حد رنج و ناراحتی نکشیده بودیم. 
البته مقصر خود ما هستیم که با انتخاب غلط و رأی احساسی چنین سرنوشت 

شومی را برای خود رقم زدیم و حال باید بسوزیم و بسازیم.
0914---0811

* آقای رئیس جمهور شعار می دادند به عقب برنمی گردیم ولی با صف های طویلی 
که برای مرغ و روغن در پایان این دولت در شهرهای کشور بوجود آمده به دوران 

جنگ برگشته ایم.
0912---2770

* دولت اقتصاد کشور را رها کرده و از نظارت و کنترل خبری نیست. در نتیجه 
شــاهد انواع فساد اقتصادی از احتکار تا گرانفروشــی در بازار هستیم در ضمن 

بنویسید برخورد با معلول مشکلی را حل نخواهد کرد.
0919---2359

* بعد از گذشــت نزدیک به 8 ســال معلوم شــد تمام تدبیر و امید دولت آقای 
روحانی در کســب رضایت از کدخدا یعنی آمریکا خالصه می شده است. به رغم 
خسارت های سنگینی که به کشور وارد شد هیچ کدام از مشکالت حل نشد بلکه 
بیشتر هم شد. بی صبرانه منتظر انتخابات 1400 هستیم تا بتوانیم قطار انقالب 
را به ریل خود برگردانیم و به خواست خداوند یک دولت اسالمی را شکل بدهیم.
زاهد از رشت
* امام کاظم)علیه السالم( می فرمایند کم گویی، حکمت بزرگی است. قابل توجه 

دولتمردان به ویژه گردانندگان قوه مجریه!
0933---0550

* خدا وکیلی آیا این حرف هایی که آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به 
زبان جاری می کنند و از رسانه ملی برای مردم پخش می شود دیگر جایی خریدار 
دارد؟ متأســفانه باید گفت صحبت های دولتمردان گاه اسباب مضحکه می شود. 

حداقل به شعور ملت احترام بگذارند و مردم را دست کم نگیرند.
احمدی
* وقتی توان کشــور در حدی اســت که عالوه بر تأمین مرغ مورد نیاز داخل در 
عرصه صادرات هم پیشگام می باشد چرا باید دولت با سوء مدیریت های خود کار 
را به جایی برساند که مجبور بشود 50 هزار تن مرغ از خارج وارد بکند و کشور را 

از صادرات مرغ به وارد کردن این ماده غذایی از خارج تنزل بدهد.
0938---6263

* آیا زشــت نیست که چند دســتگاه یک دولت نتوانند در تصمیم گیری برای 
قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ به توافق برسند و هر کدام دیگری را مقصر بداند؟! 
من فرهنگی ســالی یک بار حقوقم اضافه می شود ولی در طول سال چندین بار 

قیمت اقالم ضروری باال می رود؟!
0919---8861

* مسئولین و خانواده هایشان آیا تا به حال میوه و مرغ و شکر و... از میادین تره بار 
گرفته اند؟! آیا متوجه شده اند که قیمت ها 50-40 درصد افزایش یافته است؟

0993---1466
* عملکرد برخی از مســئوالن دولتی نشان می دهد که گویا جز ایجاد بدبینی و 

نارضایتی تراشی و کسب رضایت کدخدا هیچ مأموریت دیگری نداشته اند!
0919---8313

* تصمیم AFC در حذف ایران از میزبانی مسابقات فوتبال تیم ملی یک نمونه 
از برخورد تشکل های بین المللی به ظاهر غیرسیاسی ولی تحت نفوذ آمریکاست. 
مدافعان تصویب FATF در داخل کشــور درس عبرت بگیرند. با عضو شدن در 

این سازمان ها ما را تابع سیاست های غرض ورزانه خود خواهند کرد.
0916---3598

* دولتی که ادعا دارد زبان دنیا را بهتر بلد اســت پس چرا دســتگاه دیپلماسی 
آن نمی تواند برای آزادی دیپلمات اســیر کشورمان آقای اسدی که چندین سال 

در بند غربی ها می باشد و او را به 20 سال حبس محکوم کرده اند کاری بکند؟
0917---4190

* در حالی که قیمت اجناس روی آن درج شده چطور مغازه داران بیش از 80-90 
درصد گران تر می فروشند؟ چرا نظارتی بر این اصناف و... نیست؟! در مشهد روغن 
مایع که قیمت 12-10 هزار تومان  روی بطری درج شده به بیست هزار تومان، 
کره گیاهی 1100 تومان را دو هزار تومان، تخم مرغ را دانه ای 1250 می فروشند! 

بسیاری از اجناس دیگر نیز به همین منوال است.
0910---5149

* مســئوالن برای فعالیت های غیرمولد، مالیات های سنگین قرار دهند. ما که از 
هند کمتر نیســتیم که با مالیات بســتن بر فعالیت های مشاغل غیرمولد چنین 

پیشرفت هایی کرده است.
0912---9871

* وزیر خارجه انگلستان گفته گسترش تسلیحات برای امنیت کشورش امری الزم 
است ولی جماعت اصالح طلب در داخل کشور می گویند ایران موشک می خواهد 

چه کند! این نوع موضع گیری های ذلیالنه بو دار است و باید هوشیار بود.
0911---0049

پاسخ روابط عمومی منطقه 15 شهرداری تهران
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 16 اســفند 99 مبنی بر »آسفالت 
نامناسب خیابان های منطقه 15« به آگاهی می رساند؛ 77 هزار و 370 مترمربع 
از معابر نواحی هفتگانه براساس درخواست شهروندان در سامانه 137، شورایاری 
و بازدیدهای کارشناسان لکه گیری و با پخش 11 هزار و 915 تن آسفالت در سال 
جاری تاکنون بهسازی معابر در منطقه 15 انجام شده است، الزم به ذکر است؛ 
اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در معابر در برنامه روزانه منطقه و نواحی قرار 
دارد و در حال انجام است. در صورتی که شهروندان محترم با آسفالت نامناسب 
در کوچه و خیابان های خود مواجه شدند، با سامانه تلفنی 137 تماس بگیرند تا 

آن را در برنامه اجرایی منطقه قرار بدهیم.

حسین شریعتمداری

شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که سال پیش روی با گشایش های فراوانی 
همراه است. شواهدی که این کالم امیرالمومنین علیه السالم را به ذهن می نشاند. 
نَْیا َعَلْیَنا بَْعَد ِشَماِسَها َعْطَف  در حکمت 209 نهج البالغه آمده است؛ » لََتْعِطَفَنّ الُدّ
ُروِس َعَلی َولَِدَها.... دنیا همچون شــتر بدخویی اســت که بعد از چموشی به  الَضّ
 ما روی می آورد و شــیر خود را به دیگران نداده و برای فرزندش نگاه می دارد «
 حضرت امیر بعد از این سخن آیه 25 از سوره مبارکه قصص را تالوت می فرمایند؛
هًْ َو نَْجَعَلُهُم الْواِرثِیَن...  » َو نُِریُد أَْن نَُمَنّ َعَلی الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي االَْْرِض َو نَْجَعَلُهْم أَئَِمّ
و ما می خواهیم بر مســتضعفان زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان 
زمین کنیم« و بیانات نوروزی رهبــر معظم انقالب که به جد باید از آن با عنوان 
نقشه راه امســال یاد کرد، رنگ و بوی همین مژده امیر المومنین علیه السالم را 
با خود داشــت و از بایدها و نبایدهایی خبر مــی داد که زمینه های تحقق آنها را 
 می توان در سال پیش روی دید، سالی که در آغاز و پایان خود میالد مراد غایبمان
-ارواحنا لــه الفداء- را با خود دارد. در این وجیزه به چند نمونه از آنها اشــاره 

می شود. بخوانید!
1- دولت محترم طی 8 ســال گذشته به گونه ای عمل کرده بود که انگار همه 
کشور در وزارت خارجه خالصه شده و تنها دستور کار آن نیز مذاکرات هسته ای 
اســت! و در این راه تا آنجا پیش رفت که حتی آب خوردن مردم را هم به نتیجه 
مذاکرات گره زد. این تصور -بخوانید توهم- که برجام، فتح الفتوح است! بزرگترین 
 دســتاورد تاریخ ایران اســت! همه قدرت های بزرگ در برابر ما تسلیم شده اند!

و امثال این ادعاهای گزاف، خیلی زود، اعتبار خود را از دســت داد و به نتیجه ای 
معکوس رسید. برجام در یک کلمه قرار بود تحریم ها را لغو کند و در پی آن گشایش 
اقتصادی، اشــتغال، رونق تولید و کسب و کار و ... پدید آید، ولی هیچیک از این 
وعده ها به حقیقت نپیوست و نه فقط تحریم ها لغو نشد بلکه صدها تحریم دیگر 

نیز به تحریم های قبلی اضافه شد.
امسال اما، این چرخه نامبارک و خسارت بار متوقف شده و در مسیری امیدآفرین 
به چرخش افتاده است. طرح موسوم به »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران« که برگرفته از تدبیر اعالم شده حضرت آقا بود و به قانون تبدیل 
 شــده و به اجرا در آمده است، نقطه پایانی بر روال دوسر باخت ایران بود. اکنون
رهبر معظم انقالب با تدبیر حکیمانه خود آمریکا را بر سر یک دو  راهی قرار  داده اند 
 که هر دو ســوی آن برای حریف باخت اســت و با شکست سنگین همراه است.
 خالصه نظر حضرت آقا این اســت که )1( آمریــکا باید همه تحریم ها را لغو کند
)2( لغو تحریم ها شــفاهی و کتبی نباشد بلکه عملی شــود و انجام آن از سوی 
ایران راستی آزمایی شود )3( تنها در این صورت آمریکا می تواند به عنوان یکی از 
کشورهای 1+5 به برجام بازگردد )4( هیچگونه مذاکره ای با آمریکا در پیش نخواهد 

بود )5( ایران هیچ عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد. 
آمریکا فقط دو راه در پیــش دارد، اول اینکه تحریم ها را لغو کند که در این 
صورت اوالً بزرگترین اهرم -بخوانید ســالح- خود علیه ایران را از دســت داده 
است و ثانیاً شکست بزرگ و مفتضحانه ای را در مقابل جمهوری اسالمی متحمل 
شــده اســت. و راه دوم آنکه تحریم ها را لغو نکند )که نخواهد کرد، چون تنها 
 حربه حریف اســت( در این حالت باید برنامه بعدی خود موســوم به برنامه دوم

-SECOND PLAN-  را پیش بگیرد که برخورد نظامی اســت و این اقدام به 
هیچ وجه از جانب آمریکا امکان پذیر نیســت و با تقابل سنگین و شکننده ایران 
اسالمی رو به رو خواهد شد و به قول سردار سالمی فرمانده عزیز سپاه پاسداران، 
آمریکا حتی خواب جنگ علیه ایران را هم نمی بیند و راه سومی هم درمیان نیست. 
پیغام و پسغام های آمریکا و سرگیجه ای که بایدن و مقامات آمریکایی با آن رو به رو 
هستند از همین راهبرد حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقالب برخاسته است.
2- طی سال های متمادی، یک جریان مرموز سیاسی که برخی از مسئولیت های 
کلیدی را نیز در اختیار داشــت از یکسو شــعار برقراری رابطه با دنیای بیرونی 
سر می داد و از سوی دیگر دنیا را در آمریکا و اروپا خالصه می کرد و در همان حال با 
همه توان می کوشید تا مانع از برقراری روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای 
بیرون از بلوک تعریف شــده غرب شود. این جریان مرموز، علی رغم دشمنی ها، 
بدعهدی ها و جنایات بی شماری که آمریکا و متحدانش علیه ایران اسالمی مرتکب 
شده بودند -که تحریم های ظالمانه فقط  اندکی از آن بسیارهاست- کماکان بر طبل 
تو خالی و پر سر و صدای رابطه تجاری و اقتصادی با آمریکا می کوبید و گشایش 
را از آن ســوی اقیانوس اطلس انتظار می کشید! گفتنی است، نگاهی به مواضع و 
عملکرد این جریان به وضوح نشــان می دهد که رابطه با غرب را هم در وابستگی 

به آمریکا و اروپا تعریف می کنند... که بماند! 
ســال جدید با امضای قرارداد همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین آغاز 
شد. بدیهی است که در برقراری این رابطه هریک از طرفین سود و زیان خود را 
به محاسبه می نشینند. امضای این قرارداد همانگونه که انتظار می رفت با مخالفت 
همراه با عصبانیت آمریکا و اروپا رو به رو شــد چرا که می توانست خط پایانی بر 
محاصره اقتصادی تحمیل شــده به ایران باشد و چرخه فریبی را که متاسفانه با 
همکاری عمدی و یا انشاءاهلل نا آگاهانه)!( برخی از مسئوالن برای اقتصاد کشورمان 
پدید آمده بود، فــرو بریزد. نگرانی و اضطراب حریف از این معاهده به  اندازه ای 
است که عالوه بر مقامات آمریکایی و اروپایی که مخالفت با آن به تکیه کالمشان 
تبدیل شده است، تمامی رسانه های آمریکایی، اروپایی و صهیونیستی نیز بسیاری 
از برنامه هــای عادی و به اصطالح »روتین« خــود را متوقف کرده و به تبلیغات 
گسترده علیه معاهده ایران و چین روی آورده اند! خنده دار آنکه بی بی سی نگران 
خدشه دار شدن شعار نه شرقی نه غربی شده و به روی خود نمی آورد که اوالً شرق 
 و غرب عقیدتی با شرق و غرب سیاسی متفاوت است و ثانیاً اردوگاه مارکسیسم
فرو پاشیده و دیگر شرق سیاســی وجود خارجی ندارد و ثالثاً ایران در دوران 
حضرت امام نیز با چین و شوروی ســابق )روسیه کنونی( روابط تجاری داشت 
و ... نگارنــده درباره چند و چون این قرارداد مصاحبــه ای با خبرگزاری فارس 
 داشــته ام که متن آن در کیهان امروز آمده اســت و از این روی در این وجیزه

به همین مختصر بسنده می شود. 
گفتنی است، برخی نیز با اشاره به عملکرد ناکام دولت در مذاکرات هسته ای ، 
ابراز نگرانی می کنند که مبادا این توافقنامه هم به سرنوشت فاجعه بار برجام دچار 
شــود که در این خصوص همین  اندازه باید گفت دولت محترم در برنامه همکاری 

25 ساله ایران و چین، مانند مذاکرات هسته ای فعال ما یشاء نیست.
3- انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری یکی دیگر از نشانه های 
امید آفرین امسال است. انتخابات ریاست جمهوری مانند همیشه سرزندگی و ثبات 
مثال زدنی نظام را به نمایش می گذارد و به قول رهبر معظم انقالب در ســخنان 
نوروزیشان »انتخابات در واقع یک نو سازی در کشور است، وقتی انتخابات انجام 
می گیرد یعنی یک افراد تازه نََفسی وارد میدان می شوند، وارد کار می شوند، و در 
دستگاه اجرایی کشور یک نو سازی ای به وجود می آید که این خیلی چیز مهّمی 
اســت«. ولی انتخابات امســال از ویژگی امیدبخش دیگری نیز برخوردار است. 
توضیح آنکه دولت آقای روحانی با وعده های فراوانی که داد بر کرســی اجرایی 
کشور نشست ولی متاسفانه بسیاری از وعده ها بر زمین ماند و نه فقط مشکالتی 
که وعده حل آنها را داده بود بر طرف نشد بلکه مشکالت کمر شکن دیگری نظیر 
گرانی های افسار گسیخته، بیکاری، تورم، افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها، 
تعطیلی کارخانجات و کارگاه های تولیدی، توقف فعالیت های هســته ای، افزایش 
تحریم ها، کاهش بی ســابقه ارزش پول ملی و... را نیز به ملت تحمیل کرد. برای 
ارزیابی عملکرد دولت کافی اســت وعده های داده شده را با آنچه در عمل دیده 

می شود به مقایسه بنشینید...
این سخن اگرچه تلخ و ناگوار است ولی پایان کار دولت کنونی و رویکرد مردم به 
دولتی کارآمد و جوان و انقالبی یکی از نشانه های امید آفرین در سال پیش روی است.
4- سال 1400 را در حالی آغاز می کنیم که آمریکا به عنوان اصلی ترین دشمن 
مردم و نظام اسالمی ایران و نیز کشورهای اروپایی که همواره دنباله روی آمریکا 
بوده اند با ده ها بحران ســخت و شکننده رو به رو هســتند تا آنجا که برخی از 
صاحبنظران برجسته غربی، آمریکا را روی قوس نزولی ارزیابی کرده و برای نظر 
خود دالیل و نشــانه های غیر قابل تردیدی ارائه می کنند. رژیم صهیونیستی که 
روی پرچم خود دو خط آبی به نشــانه از نیل تا فرات داشت امروزه دور خود از رو 
و زیرزمین دیوار می کشد! و در محاصره کامل نیروهای مقاومت قرار دارد. فالکت 

کشورک های اجق وجق آن سوی خلیج فارس که جای خود دارد و... 
5- و باالخــره برخورداری از مجلس جوان و انقالبی و پُرکار )برخالف مجلس 
قبلی(، مقابله بی امان و بدون مالحظات سیاســی و حزبی با مفسدان اقتصادی، 
بازگشت بسیاری از اموال غارت شــده به بیت المال، پیشرفت های پرشتاب در 
عرصه های علمی و نظامی، گسترش شرکت های دانش بنیان با دستاوردهای بزرگ 
و بعضاً منحصر به فرد، رواج کارآفرینی و ده ها نمونه دیگر از این دست که فهرست 
آن نیز به درازا می کشد، نشانه های قابل تکیه ای است که از موفقیت های درخور 
توجه در ســال جدید حکایت می کند و برطرف شدن مشکالت پیش روی را نوید 

می دهد... انشاءاهلل الرحمن.

نشانه های امید در سال جدید

یادداشت روز

خبر ویژه
نیوزویک: توافق ایران و چین
آمریکا را پریشان کرده است

یک نشــریه آمریکایی در واکنش به امضای ســند همکاری 25 ســاله میان 
ایران و چین نوشت: فشــارهای آمریکا، دو کشور را برای همکاری های راهبردی 

مصمم تر کرده است.
نیوزویک درباره امضای این سند همکاری نوشت: آمریکا از فشارهای سیاسی، 
اقتصادی و نظامی بهره می برد تا ایران و چین را به مسیرهای خاصی که مطلوِب 
خودش است رهنمون سازد. با این حال، همین فشارها موجب شده اند تا دو کشور 
در آســتانه امضای توافق جامع مشارکت راهبردی 25 ساله میان خود باشند که 

عمال منافع آنها را در حوزه های یاد شده، تا حد زیادی به هم گره خواهد زد. 
سفر وزیر خارجه چین به ایران، به طور خاص توجهات ویژه ای را به خود جلب 
کرده است. دلیل اصلی آن هم این است که وی قرار است توافق جامع مشارکت 
راهبردی 25 ســال چین با ایران را که ارزشی بالغ بر 500 میلیارد دالر دارد را با 

جمهوری اسالمی ایران به امضا برساند.
سفر وانگ یی به تهران در شرایطی انجام می شود که در نوع خود سفِر یکی از 
عالی رتبه ترین مقام های چینی به ایران، پس از سفِر سال 2016 »شی جینپینگ« 
رئیس جمهور چین به ایران محســوب می شود و عمال دو کشور در شرایط فعلی، 

تنش های مشترک و عمیقی را با ایاالت متحده آمریکا تجربه می کنند.
ناظران و تحلیلگران بر این باورند که درِک سیاســتگذاران ایرانی از تغییر در 
موازنه قدرت جهانی موجب شده تا آنها نسبت به امضای توافق مشارکت راهبردی 
25 ســاله با جمهوری خلق چین، مصمم تر شوند. ایران با درِک رقابت های جاری 
میان قدرت های بزرگ، ســعی دارد از فرصت اســتفاده کند و منافع ملی خود را 
در بهترین شکل آن تامین کند. این مسئله می تواند چالشی اساسی برای رویکرد 
سختگیرانه دولت آمریکا در قبال دو کشوِر ایران و چین باشد. بدون تردید امضای 
توافق مشــارکت راهبردی 25 ســاله ایران و چین، موقعیت تهران به عنوان تنها 
قدرت منطقه اِی حاضر در خاورمیانه که مخالف با آمریکا و سیاست های بین المللی 
آن است را تقویت و در نقطه مقابل، جایگاه آمریکا و متحدانش را تضعیف می کند. 
بدون شک محرک های توسعه روابط دوجانبه ایران و چین، متعدد هستند و 
نباید آنها را صرفا در تقابل دو کشور با آمریکا خالصه کرد. دو کشوِر ایران و چین 
در حوزه های موضوعی مختلفی، منافع مشــترک دارند. به عنوان مثال در عرصه 
تجارت و بازرگانی، توافق مشــارکت راهبردی 25 ساله ایران و چین، برای تهران 

یک فرصت طالیی را ایجاد خواهد کرد.
ایران از طریق انعقاد توافق مذکور می تواند بازاری با ثبات جهت صادرات انرژی 
خود داشته باشد و عمال تحریم های آمریکا در بخش انرژی را تا حد زیادی بی اثر 
کند. در این میان نباید فراموش کرد که تهران با انعقاد این توافق، عمال خود را تا 

حد زیادی از دایره انزوای تحمیلی آمریکا نیز خارج خواهد کرد. 
»ژاکوب سیتا« کارشناس مســائل بین المللی از »دانشگاه دورهام انگلیس« 
می گوید که امضای توافق مشارکت راهبردی 25 ساله ایران و چین، عمال به تهران 
یک فضای تنفس تازه می دهد و ایران می تواند از این طریق، موقعیت خود را در 

رقابت های راهبردی اش با آمریکا، تقویت کند. 
به طور کلی به نظر می رســد امضای توافق مشارکت راهبردی 25 ساله میان 
ایران و چین، نمودی از فعال شدِن ظرفیت های عملگرایانه در روابط دوجانبه تهران 

و پکن است که در نوع خود، عمال ایاالت متحده را پریشان کرده است.
دو سناتور آمریکایی: اصرار بایدن
بر فشار حداکثری ناامید کننده است

دو ســناتور آمریکایی می گویند: سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست 
خورد؛ این ما بودیم که از برجام خارج شــدیم و این ما هســتیم که باید به توافق 

برگردیم. اما مواضع بایدن ناامید کننده بوده است.
سناتور مورفی ضمن سخنانی در نشست گروه موسوم به نایاک، گفت: وقتی 
ما در پی بازگشت آمریکا به توافق هسته ای بودیم، مخالفان ما گفتند بیرون بودن 
ما از توافق خوب اســت چون اجازه می دهد تحریم های یک جانبه اعمال کرده و 
بعد وقتی ایران حاضر به گفت وگو شد، به دیگر رفتارهای بدخواهانه آنها بپردازیم.

ســناتور مورفی افزود: یک چیز مثبت این اقدام این بود که به ما چهار ســال 
وقت داد آن را امتحان کرده و ببینیم کار می کند یا نه. دولت  ترامپ 12 شــرط 
برای ایران گذاشت و فشار حداکثری وارد کرد و صبر کرد تا ایران به میز مذاکره 
بیاید. ولی این اتفاق نیفتاد و ایران حتی از دیگر موارد توافق عقب نشــینی  کرد؛ 
رفتارهای منطقه ای خود از جمله حمایت حوثی ها و حزب اهلل را متوقف نکرد و به 
آن ادامه داد. فشــار حداکثری، به طور کامل و صد در صد، شکست و ناکامی کامل 
بود. ایاالت متحده بود که این توافق را  ترک کرد و این ایاالت متحده اســت که 

باید به آن بازگردد.
رو کانا دیگر سناتور آمریکایی نیز گفت: در مورد سیاست ایران، شروع فعالیت 
دولت پرزیدنت بایدن ناامید کننده بوده است. آنها باید زود به توافق بازگردند ولی 
هنوز تعلل می کنند. کارزار فشار حداکثری شکستی مفتضح بوده است. ولی هنوز 
وضعیت قبلی جریان دارد و هنوز توجه الزم نشــده اســت. ما باید تالش کنیم تا 

به توافق هسته ای بازگشته و باید بازی را متوقف کنیم. وقتی می گوییم به توافق 
باید بازگردیم، یعنی باید به آن بازگردیم. نمی دانم مشکل کجاست ولی به اندازه 

کافی سریع نبوده است.
در همین نشســت باربارا اسالوین، کارشناس خاشورای آتالنتیک گفت: من 
باور ندارم زمان از دســت رفته ولی باید واقع گرا باشیم. انتخابات ریاست جمهوری 
ایران 18 ژوئن برگزار می شود و تا یک ماه دیگر با کاندیداها آشنا می شویم و وارد 
شدن به بحث هسته ای بسیار دشوار می شود. دولت بعدی ایران تا ماه اوت سرکار 
نمی آید ولی اگر هماهنگی اختیار شده و مراحل بازگشت آمریکا به توافق شروع به 
اجرا شود، حتی اگر اجرای آن به دولت بعدی ایران بیفتد،  ما هنوز برجام را داریم 
که توافقی اجرایی است و می شود آن را مبنا قرار داده و بر اساس آن پیش رفت.
کلسی دونپورت هم در این نشست گفت: باید نگاه کنیم که به لحاظ جلوگیری 
از گسترش سالح های کشتار جمعی، آیا توافق برجام هنوز توانایی آن را دارد که در 
مورد ایران جوابگو باشد یا نه. قدم هایی که ایران به خروج از توافق برداشته، قابل 
بازگشت است و سریع هم می توان آن را انجام داد. ولی اگر کار به کاهش همکاری با 
آژانس برسد و توانایی نگاه به فعالیت های هسته ای ایران کم شود، آن زمان وضعیت 
سخت تر خواهد بود. به نظرم بازگشت به توافق پیش از اینکه ایران گام های دیگری 
را بردارد، مهم است و می تواند توانایی مقابله با گسترش را به این توافق بازگرداند.

بزک کاری منحصربه فرد
صادق خرازی برای بایدن

صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان مدعی شــد: دولت بایدن در میان 
دولت های آمریکا در چهل سال گذشته، نزدیک ترین سیاست به ایران را دارد.

معاون وزیــر خارجه در دولت اصالحات به »شــفقنا« گفت: من می خواهم 
واقع بینانه و مثبت صحبت کنم. شــاید برخی نظــر مثبت من را برنتابند و یا به 
صورتــی انتزاعی روی آن داوری کنند. معتقدم در میان دولت هایی که در آمریکا 
بودند سیاست خارجی آقای بایدن در چهل سال گذشته نزدیک ترین سیاست به 
ایران خواهد بود ولی به شــرطی که ما طرف مقابل خود را بفهمیم و بشناســیم. 
اینکه می گویم نزدیک تر اســت به این معنی نیست که آنها عاشق چشم و ابروی 
جمهوری اسالمی باشند یا مبانی ایدئولوژیک انقالب اسالمی را درک کرده باشند 
بلکه شــرایط ما و آمریکا یی ها در منطقه به گونه ای است که آمریکا امروز می تواند 

نزدیک ترین سیاست را به ایران داشته باشد.
وی می افزاید: تفکری در آمریکا وجود دارد که می پرسد تا کجا و چقدر باید 
هزینه اسرائیل را بدهیم؟! از دنیای اسالم دور شده ایم. اگر دقت کنید ما اوباما را 
به ســمت نگاه های انتزاعی هل دادیم. اوباما به دانشگاه االزهر مصر رفت و اولین 
سخنرانی تاریخی باراک حسین اوباما در االزهر مصر بود و وقتی وارد مسجد االزهر 
شد مثل مسلمانان کفش های خود را درآورد و با پای بدون کفش رفت و احترام 
گذاشت. دولت بایدن و سیاست خارجی بلینکن و تیم امنیت ملی او همه در مورد 
اعراب متفق القول هســتند. با عربستان سعودی در موضوع یمن مشکل دارند. با 
امارات مشــکل دارند و در قبال عراق نیز عقیده دارند که هرچه زودتر باید عراق 
را به مردم این کشــور تحویل بدهیم و باید دوره گذاری منطقی داشته باشیم. در 
مورد افغانســتان عقیده دارند مذاکره با طالبان بی خود بود. درخصوص پاکستان 

اولویت اول بایدن مهار این کشور است نه ایران.
خرازی در پاســخ به این سوال که »ایران باید چه واکنشی اتخاذ می کرد؟ از 
طرفی در سطح عالی نظام گفته شد برای بازگشت به برجام باید تحریم ها برداشته 
شود و از طرفی بایدن گفت ما تحریم ها را برنمی داریم و ایران باید اول به برجام 
برگردد«، گفت: آقای بایدن عقیده دارد باید به برجام برگشــت و حال اینکه چه 
کســی ابتدا برگردد، نیاز به مذاکره دارد. امروز اروپاییان به دنبال منویات دیگری 
هســتند و می خواهند مشکالت خود با آمریکا را نیز حل کنند. هر زمان کار ما با 
دموکرات ها به مرحله نزدیکی رسیده، کبک اروپاییان خروس خوانده. امروز صداهای 

ضدایران از اروپا به گوش می رسد. دیپلماسی کار سختی است.
وی افزود: اگر آمریکا به برجام برگردد و تحریم ها را بردارد، ایران آماده مذاکره 

است. اگر ما امتیاز اشتباهی بدهیم باید تا آخر خط اشتباه برویم.
خرازی گفت: فکر می کنم در نهایت آمریکا یی ها به برجام می آیند.

او این را هم گفته که »برجام می تواند پلی برای واقع بینی و تغییر ماهوی در 
سیاست خارجی و گفت وگو بین ایران و آمریکا باشد. مسائل ایران و آمریکا روزی 
باید حل شــود. ما نمی توانیم تا آخر عمرمان در یک آتش بس و جنگ نانوشته و 
ناگفته ای به ســر ببریم. مناسبات بین ایران و آمریکا می تواند به تغییر گفتمانی 
آمریکا و دنیای اســالم منتهی شــود و صلح و امنیت جدیدی را در جهان پدید 
بیاورد. ما و آمریکا باید یک روز بنشینیم و مسائلمان را با هم حل کنیم و این به 

نظر بزرگان کشور بستگی دارد«.
اظهارات آقای خرازی به دالیل مختلف، مخدوش و تاریخ مصرف گذشته است. 

اگر برخی از این گمانه زنی ها در سال 92 قابل طرح بود، اکنون مورد راستی آزمایی 
قــرار گرفته و با عملکرد دولتین اوباما و ترامپ )و همچنین مواضع دولت بایدن( 

ابطال شده است.
چگونه ادعا می شــود سیاست خارجی بایدن به سیاست ایران نزدیک است و 
حال آنکه این دولت با صراحت می گوید حاضر نیســت به تعهدات خود در برجام 
برگردد و آن تعهدات را گروگانی برای تمدید محدودیت های برجامی ایران و افزودن 
باج خواهی های نظامی و منطقه ای می داند؟  یعنی  آقای خرازی در این موارد، حق 
را به دولت بایدن می دهد؟! آقای بایدن علنا از ترور شهید سلیمانی حمایت کرد، 
برخالف مخالفت با ترامپ، سیاست فشار حداکثری او را ادامه می دهد و در مسائل 

منطقه نیز جانب جنایتکاران سعودی و صهیونیست را می گیرد.
از ســوی دیگر آیا آقای خرازی متوجه نیســت که عمق چالش و تقابل ما با 
اوباما، چگونه رفتن او به مسجدی در االزهر )با کفش یا بدون کفش( نیست؟ آیا 
او فراموش کرده که شدیدترین تحریم های تاریخ موسوم به تحریم های فلج کننده 
را همین دولت اوباما علیه ملت ایران اعمال کرد. پشــت جریان براندازی در سال 
88 ایســتاد، مرتکب ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری سایبری شد، در عراق 
و سوریه برای ناامن کردن مرزهای ایران و فشار بر کشورمان داعش را راه انداخت 
و تحریم های جدید ویزا و آیسا و سیسادا علیه کشورمان را برخالف برجام اعمال 
کــرد؟ و آیا نمی داند که مقامات دولت بایدن بر تداوم و هوشمندســازی همین 

فشارهای تحریمی تاکید کرده اند؟!
از طرف دیگر طبق بیان های روشــن و عقالنی رهبر معظم انقالب، مسئله ما 
بازگشت آمریکا به برجام نیست بلکه مطالبه مشروع جمهوری اسالمی ایران برداشتن 
تحریم هاست. در مقابل، دولت آمریکا گردن کشی می کند، این گردن کشی چه ربطی 
به اروپا دارد که آقای خرازی اصرار دارد به این ترتیب، بایدن را تبرئه و بزک کند؟!
در اینجا هم روشــن است که بازگشــت آمریکا به تعهداتش، نیاز به مذاکره 
ندارد؛ برخالف آنچه آقای خرازی )دقیقا طبق خواســته فریبکارانه آمریکایی ها( 

بازگو می کند.
برخالف ادعای ایشان، ایران مذاکره جدید را نمی پذیرد چرا که برجام نتیجه و 
ماحصل مذاکره است و اگر بنای بر دبّه کردن آمریکایی ها باشد، چنانکه کرده اند، به 
تعبیر آقای روحانی، مذاکره دوباره دیوانگی است. آقای خرازی همین را هم متوجه 
نمی شود؟! و باالخره اینکه، این ادعا که مسائل آمریکا و ایران روزی باید حل شود، 
بازار گرمی های پیشــابرجامی بود و آمریکا برای چندمین بار ثابت کرد دنبال حل 
عادالنه هیچ مسئله ای نیست، همچنان که به هیچ قول و قراری هم پایبند نمی ماند.

جالب این که ســایت دیپلماسی ایرانی از قول مجله نیوزویک نوشته »بایدن 
بهتر از ترامپ نیست«.

وقتی متهم کاهش ارزش پول ملی
طلبکار می شود

وزیر پیشــین راه و شهرسازی مدعی شــد: حقوق 25 میلیون تومانی برخی 
مدیران ناچیز است.

عباس آخوندی که از جمله وزرای اشرافی و چندصد میلیاردی در دولت یازدهم 
محسوب می شد، در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی شرق مدعی شد: »در حوزه مسائل 
جاری، پدیده فقر را نمی توان نادیده گرفت. پدیده فقر محصول ناکارآمدی دولت 
به مفهوم عام آن، اقتصاد غیررســمی و توســعه فساد است... یک کارگر ساده در 
ایران روزی 5 دالر دریافتی دارد، تازه اگر کار داشــته باشــد. یک مدیر عالی رتبه 
که ماهانه 25 میلیون حقوق می گیرد، درآمدش معادل هزار دالر در ماه است. در 
حالی که چنین درآمدی حتی کمتر از قدرت خرید کارگر افغان... عراقی و ســایر 

کشورهای همسایه است«.
اظهارات عباس آخوندی از ابعاد مختلف سند محکومیت خود وی و دولتی است 
که به مدت 5 سال در آن وزارت کرد. اوال در حالی که برخی کارگران حقوق های 
3-2 میلیونی می گیرند، چرا یک مدیر باید 12-10 برابر یک کارگر حقوق بگیرد؛ 
آن هم مدیرانی از جنس همین آقای آخوندی که هنرشان بی تدبیری و بدتدبیری 

و تحمیل گرانی و تورم به اقشار پایین جامعه است؟
ثانیا کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، مشخصا نتیجه عملکرد مدیریت 
اشرافی غربگرا و امثال آقای آخوندی است که طی این 8-7 سال به  جای حمایت از 
تولید ملی )به عنوان رکن اصلی افزایش ارزش پولی ملی(، »برجام - برجام« کرده 
و آجری برای بهتر شــدن وضعیت اقتصادی روی آجر نگذاشتند. سال 92 زمانی 
که آقای آخوندی برای چندمین بار به وزارت رســید، دالر 3700 تومان بود اما از 
صدقه سر سوءمدیریت دولت و وزرایی مانند آخوندی، نرخ دالر تا 8 برابر افزایش 

یافت که به مفهوم ضربه شدید به ارزش پول ملی بود.
از افتخارات آقای آخوندی پس از 5 سال وزارت این بود که بگوید حتی یک 
مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آنکه گسترش تولید )از جمله در حوزه 
پیشران هایی مانند مســکن( جزو ضرورت های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع 
آن، ارزش پول ملی اســت. جالب اینکه به خاطر سوءمدیریت وزیر لواسان نشین، 
قیمت مســکن در چند سال اخیر باالی 600 درصد افزایش داشته و ضمنا تولید 
مسکن به شدت پایین آمده است و حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال 

و کاهش نرخ تورم فراهم می شد.

گفت و شنود

صدا نمیاد!
گفت: چه خبر؟

گفتم: آقای روحانی گفته است »برای حل مسائل پیچیده 
ما راه حلی جز همه پرسی نداریم«!

گفت: ُخب بفرمایند مسائل پیچیده کشور چیست؟!
گفتم: مشکالت کشور را که خواجه حافظ هم می داند؛ 
5 برابر شدن قیمت مرغ، افزایش 1000 درصد پراید، ده ها 
برابر شدن قیمت مســکن و اجاره بها، کاهش بی سابقه 
ارزش پول ملی، افزایش تحریم ها به جای لغو آنها، تعطیلی 

کارخانه ها، بیکاری و... 
گفت: پــس راه عاقالنه و منطقی و قانونی آن اســت که در 
یک رفراندوم از مردم پرسیده شود که آیا باید با عامل اصلی این 
مشکالت برخورد بشود یا نه؟!... حاال نظر آقای روحانی چیست؟!

گفتم: آموزگار از دانش آموزی که می گفت همه درس های 
کتاب را از بَر کرده و فوت آب است! سؤال ساده ای پرسید 
و دانش آموز که جواب را نمی دانست، ساکت ماند آموزگار 
پرسید چرا جواب نمی دهی؟ دانش آموز گفت؛ آقا اجازه؟ 

صدا نمیاد!

گفت:  حسین شریعتمداری 
کسانی که با اصل و اساس سند 
همکاری 25 ساله ایران و چین 
مخالفت می کنند، اگر احمق و یا 
دیوانه نباشند، بی تردید در پی 
خیانت به کشورشان هستند و 

حالت چهارمی وجود ندارد.
 ، ی ر ا یعتمد شــر حســین 
مدیرمســئول روزنامــه کیهان در 
گفت وگــو با فارس اظهار داشــت:  
رابطه اقتصادی و سیاسی و همکاری 
چندجانبه با کشــورهای دیگر یک 
اصل پذیرفته شده در عرف بین المللی 
است و هیچ کشوری از برقراری این 
رابطه بی نیاز نیســت و البته بدیهی 
اســت در برقراری ایــن روابط هر 
یک از طرفین ســود و زیان خود را 
به محاسبه می نشــینند. این گزاره 
به اندازه ای بدیهی و ضروری اســت 
که نفی آن با هیچ منطقی ســازگار 

نیست.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه 
برخی مخالفان این توافق راهبردی 
را با سیاســت نه شرقی و نه غربی 
اعالم شده از سوی حضرت امام )ره( 
مغایر می دانند، گفــت: در این باره 
 اشــاره به چند نکته ضروری است. 
اول آن که منظــور مبارک حضرت 
امام )ره( از سیاســت نه شرقی و نه 
غربی عدم وابستگی به شرق و غرب 
است نه انزوای سیاسی. حضرت امام 
می فرماینــد: »ما می خواهیم روابط 
حســنه با احترام متقابل نسبت به 
همه داشته باشیم و اگر چنانچه ما 
احتیاج به یک چیز داشــته باشیم و 
آنها احتیاج به یک چیز داشته باشند 
تبادل کنیم مگر این که دولت هایی 
باشــند که با ما خالف رفتار کنند« 
و تأکید می فرمایند آمریکا شیطان 

بزرگ است و الیق رابطه نیست.
وی افــزود: دوم اینکــه منظور 
حضرت امــام )ره( شــرق و غرب 
عقیدتی اســت نه جغرافیایی و این 
بلوک بندی با فروپاشــی شــوروی 
ســابق که اردوگاه شرق بود از بین 
رفته است یعنی دقیقاً همان که امام 
راحلمــان پیش بینی کــرده بودند. 
حضرت امــام در همان مصاحبه، از 
کسانی که نه شرقی و نه غربی را به 

عدم رابطه با کشورهای دیگر معنی 
می کنند با عنــوان افراد جاهل و یا 
مغرض یاد کرده و می فرمایند: »این 
معنا کــه گاهی اهل غرض و جهال 
آن را بیان می کنند؛ یا نمی فهمند یا 
غرضی دارند زیرا تا انسان جاهل یا 
مخالف با اصل نظام نباشد نمی تواند 
بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل 
باشــد. ما با هیچ ملتی بد نیستیم. 
ما به حســب طبع اولیه می خواهیم 
با همه دولت ها دوســت باشــیم«. 
البته حضرت امام )ره( اســرائیل را 
به دلیل جعلی بودن و آمریکا را به 
علت سلطه گری و دشمنی با ایران 
اسالمی از این قاعده مستثنا کردند.

مدیرمســئول کیهان در ادامه 
گفت: این نکته هم قابل توجه است 
که در همان دوران حضرت امام، با 
شوروی ســابق رابطه داشتیم و در 
همان حال  اشغال افغانستان توسط 
شوروی را به شدت محکوم می کردیم 
و حــزب تــوده را کــه در حرکتی 
خیانت آمیز، اهداف شوروی را دنبال 

می کرد قلع وقمع کردیم.
واکنش  درباره  شــریعتمداری 
غرب نســبت به برنامــه همکاری 
25 ســاله ایــران و چیــن گفت: 
همان گونه که شاهد بوده اید، آمریکا 
و اروپــا از این توافقنامه به شــدت 
عصبانی هستند چراکه روال غلط و 
خسارت بار کنونی را به نفع کشورمان 
که البته منافع چین را هم در خود 
دارد، برهم می زنــد. دو روز پیش، 
جو بایدن در پاسخ به خبرنگاری که 
پرسیده بود از معاهده ایران و چین 
نگران نیستید، گفته بود: »یک سال 
اســت از این معاهده نگرانم!«. و یا 
همین امروز اورشلیم پســت با تیتر 
درشت نوشته است: »خبر معاهده 
ایران و چین خبر بسیار تلخی برای 
اســرائیل اســت« و حق هم دارند 
زیرا با این معاهده از بن بســتی که 
متأسفانه به علت نابلدی و بعضاً در 
پی خیانت بعضی ها به ایران تحمیل 
شده بود خارج می شویم و می توانیم 

تحریم های آمریکا را خنثی کنیم.
وی گفت: شما نگاهی به هیاهو 
و جیــغ وداد مقامــات آمریکائی و 
اروپایی بیندازید! این همه عصبانیت 

و ابراز نگرانی آن هم از سوی دشمنان 
تابلودار ایران اسالمی برای چیست؟!

افزود:  کیهــان  مدیرمســئول 
جیغ وداد جریان غربگرای داخلی هم 
از همین آبشخور است. این جریان 
مرموز سیاســی، دنیا را در آمریکا و 
اروپا خالصه می کنــد و نگاهی به 
مواضع و عملکرد آنها نشان می دهد 
رابطه با غرب را هم در وابستگی به 
آمریکا و اروپا تعریف می کنند و دقیقاً 
به همین علت است که از سیلی ایران 

به آمریکا وحشت کرده اند.
شــریعتمداری افزود: همکاری 
جامع ایران و چین مقدمه تشکیل 
یک قطب قدرتمنــد اقتصادی در 
مقابل غرب است و کمترین نتیجه 
آن خنثی کردن تحریم هاســت که 

آمریکا و اروپا از آن به عنوان ســالح 
جنگی علیه کشــورمان اســتفاده 
می کننــد؛ این معاهــده آمریکا را 
در این زمینه خلع ســالح می کند. 
ازاین رو، عصبانیــت آمریکا و اروپا 
قابل درک اســت و بایــد هم نگران 
باشند ولی مخالفت غرب زده ها با این 
معاهده را با برداشت از کالم حضرت 
امام )ره( که به آن اشاره کردم، تنها 
می توان با دو گزینه جهالت و خیانت 

تعریف کرد!
مدیرمســئول کیهان در پایان 
گفت: نباید فراموش کرد اصلی ترین 
جریان مخالف ایــن معاهده همان 
جریانی است که از آمریکا خواسته 
بود علیه ایران دست به تحریم های 

فلج کننده بزند!

با اشاره به فضاسازی ها علیه همکاری راهبردی ایران و چین

مدیر مسئول کیهان: آمریکا سیلی خورده
شما چرا گریه می کنید؟!

معاون وزیــر خارجه با بیان 
اینکه در نشســت سه شنبه در 
برجام  کنونی  اعضای  صرفا  وین 
حضور خواهند داشــت، تصریح 
کرد: آمریکا در هیچ نشستی که 
ایران در آن حضور داشته باشد از 
جمله نشست کمیسیون مشترک 
برجام حضور نخواهد داشت و این 

قطعی است. 
نشســت مجــازی کمیســیون 
مشــترک برجام در سطح معاونان و 
مدیران سیاســی وزارت خارجه های 
ایــران و گــروه 1+4 روز جمعه- 13 

فروردین- برگزار شد.
ســید عبــاس عراقچــی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه ایران ریاست 
هیئت ایرانی را برعهده داشت و ریاست 
جلســه هم با »انریکه مــورا« مدیر 
سیاسی سازمان اقدام خارجی اروپا بود.
اتحادیه اروپا روز پنجشــنبه 12 
فروردین در بیانیه ای با اشاره به نشست 
روز جمعه کمیسیون مشترک برجام 
اعالم کرد که در این نشســت درباره 
چشم انداز بازگشت احتمالی آمریکا به 

برجام گفت وگو خواهد شد. 
وزارت  پرایــس، ســخنگوی  ند 
خارجه آمریکا پنج شنبه هفته گذشته 
درباره نشســت مجازی کمیســیون 

مشــترک برجــام در روز جمعه 13 
فروردیــن اظهار داشــت: مــا از این 
مســئله استقبال و آن را گامی مثبت 

تلقی می کنیم
 وی در ادامــه مدعــی شــد: ما 
آماده ایم که بازگشــت به پایبندی به 
تعهدات برجامی مــان را دنبال کنیم 
به شــرط آنکه ایران نیز همین کار را 

انجام بدهد.
آمریکا: در نشست برجام 

شرکت می کنیم!
وزارت خارجه آمریکا خبر داد که 
این کشور در نشســت روز سه شنبه 
آتی در وین اتریش برای بحث درباره 
بازگشت دوجانبه به برنامه جامع اقدام 

مشترک حضور خواهد یافت.
وزارت خارجــه آمریکا در بیانیه 
خود اعــالم کرد: ما برای شــرکت 
اروپایی،  با شــرکای  در گفت وگوها 
روســیه و چین برای مشخص کردن 
موضوعاتی که شامل بازگشت دوجانبه 
به پایبندی به برجام با ایران اســت، 

موافقت کردیم.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: 
»از آنجا که مذاکرات سختی پیش رو 
قرار دارد، ما انتظار تحول غیر منتظره 
فوری نداریم اما معتقدیم که این گامی 

رو به جلو است«.

وزارت خارجــه آمریکا در بیانیه 
خود گفته اســت: »ایــن گفت وگوها 
درباره گروه های کاری که اتحادیه اروپا 
با باقیمانده اعضای برجام از جمله ایران 
تشــکیل می دهد،  ایجاد خواهد شد. 
موضوعات اولیه ای که مورد بحث قرار 
خواهد گرفت گام های هسته ای است 
که ایران باید در راستای بازگشت به 
پایبندی به شرایط برجام اتخاذ کند 
و گام های کاهش تحریمی اســت که 
آمریکا باید در راســتای بازگشت به 

پایبندی بردارد «.
در این بیانیه آمده است: »در حال 
حاضر انتظار نداریم که گفت وگوهای 
مستقیمی میان آمریکا و ایران در این 
روند انجام شود اگر چه آمریکا آماده آن 
است. این گفت وگوها روز 6 آوریل )17 

فروردین( در اتریش آغاز می شود«.
همچنین روزنامه آمریکایی »وال 
استریت ژورنال« روز جمعه در خبری 
اعالم کرد که آمریکا هم روز سه شنبه و 
همزمان با نشست کمیسیون مشترک 
برجام در وین حضــور خواهد یافت، 
اما مذاکره مســتقیم با ایــران انجام 

نخواهد شد.
معــاون دبیرکل ســرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای 
دوپهلــو، در لفافه از حضــور آمریکا 

در نشســت برجام خبر داد و نوشت: 
اعضا در راســتای بیانیه مشترک وزرا 
مورخ 21 دسامبر 2020، چشم انداز 
بازگشت کامل ایاالت متحده به برجام 
را مدنظــر قرار داده و آمادگی خود را 
جهت بررسی موضوع با نگرش مثبت 
و در یک تالش جمعی مورد تاکید قرار 
دادند. آنها همچنین بر تعهدشان جهت 
حفظ برجام تاکید کرده و سازوکارهایی 
جهت تضمین اجرای کامل و موثر آن 

را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
موافقت کردند  اعضــا  همچنین 
که این جلسه کمیسیون مشترک را 
هفته آینده در وین از ســر بگیرند تا 
اقدامات اجرایی مربوط به لغو تحریم ها 
و نیــز اقدامات هســته ای را از جمله 
از طریق تشــکیل جلسات گروه های 
کارشناســی مشــخص کنند. در این 
زمینه ، هماهنگ کننــده، تماس های 
جداگانه خود را با همه اعضای برجام، 
و بــا ایاالت متحــده در وین افزایش 

خواهد داد.
اعالم حضور آمریکا در نشست روز 
سه شنبه کمیسیون مشترک برجام در 
حالی است که واشنگتن از برجام خارج 
شــده و به هیچ عنوان حق حضور در 

نشست مشترک را ندارد.
بقیه در صفحه 11

در پاسخ به بیانیه دوپهلوی اتحادیه اروپا

عراقچی: هیئت ایرانی در هیچ سطحی
با هیئت آمریکایی در وین مذاكره نخواهد داشت

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شــدیم همکارمان خانم مریم محمدزاده در 
غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشان برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزو داریم.


