مدعیان بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی ،پیگیر آزادی دیپلمات ایرانی باشند

پنجشنبه  19فروردین 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3179

عضو هیاترئیسه مجلس گفت :کسانی که میخواستند عزت را به پاسپورت ایرانی بازگردانند ،پیگیر آزادی دیپلمات ما باشند که هزار روز است در اسارت به
سر میبرد .حجتاالسالم علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در تذکری خطاب به دولت و دستگاه دیپلماسی اظهار داشت :بیش از
یکهزار روز است دیپلمات عزیز ما در اسارت به سر میبرد .کسانی که میخواستند عزت را به پاسپورت ایرانی بازگردانند ،پیگیر آزادی این دیپلمات باشند.

سیاسی

اخبار

رئیسجمهور با اشاره به موفقیتهای دولت از عدم ساخت فیلم این پیروزیها گالیه کرد

فیلم دولت

معلوم نیست مسؤوالن از اصالح وضع
اقتصادی ناتوانند یا بیاعتنا

دبیر ش��ورای نگهبان با اش��اره به
وضعی��ت اقتصادی کش��ور اظهار
داش��ت :وضعیت اقتصادی کشور
بس��یار نگرانکننده است و معلوم
نیست مسؤوالن از اصالح وضعیت
موجود اقتصادی ،ناتوان هستند یا اینکه اعتنایی ندارند؟
آیتاهلل احمد جنتی طی س��خنانی در نطق پیش از
دستور جلسه شورای نگهبان با اشاره به وضعیت کرونا و
ابتالی هزاران نفر از مردم به این بیماری منحوس تصریح
کرد :متأسفانه دوباره تعداد زیادی از شهرهای کشور بشدت
درگیر کرونا شدهاند؛ کرونا به سرعت در حال پیشروی است
و این بسیار نگرانکننده شده ولی امیدواریم مسؤوالن و
م��ردم با همکاری هم ،ه��ر چه زودتر وضعیت را کنترل
کنند .دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به وضعیت
اقتصادی کش��ور اظهار داشت :وضعیت اقتصادی کشور
بس��یار نگرانکننده است و معلوم نیست آیا مسؤوالن از
اصالح وضعیت موجود اقتصادی ،ناتوان هستند یا اینکه
اعتنایی ندارند؛ وضعیت برای اقشار کمدرآمد جامعه ،بسیار
سخت شده و نرخها هر روز باال میرود ،مسؤوالن باید هر
چه سریعتر به مشکالت مردم رسیدگی کنند.
سخنگوی سپاه واکنش نشان داد

خبر کذب درباره سردار آبرومند

سخنگوی سپاه با تکذیب شدید خبر منتشره در یک
کانال تلگرامی پیرامون خلع درجه معاون هماهنگکننده
سابق سپاه گفت :عملیات روانی و خبرسازیهای کذب
علیه سپاه مذموم و محکوم به شکست است.
بهگزارشتسنیم،برخیکانالهایتلگرامیطیهفتهها
و ماههای اخیر بر حجم اخبار جعلی درباره سپاه افزودهاند
و تقریبا روزانه یا هفتگی خبری جعلی درباره کل سپاه
یا یکی از سرداران و فرماندهان سپاه منتشر میشود .در
جدیدترین این نمونهها یکی از کانالهای زرد که تحت
عنوان اخبار محرمانه و نیمهمحرمانه ،اخبار جعلی و کذب
را منتشر میکند ،مدعی شده است سردار آبرومند ،معاون
هماهنگکننده سابق سپاه خلع درجه شده است! در حالی
که اطالعات موثق حاکی اس��ت این خبر از اساس دروغ
و جعلی است و سردار آبرومند هماینک به عنوان رئیس
گروه مش��اوران فرمانده کل س��پاه و رئیس هیات عالی
اندیشهورزی سپاه مشغول فعالیت است .این کانالهای
خبری برای باورپذیرکردن اخبار جعلی خود حجم زیادی
از اطالعات غلط و درس��ت را به هم دوخته و در نهایت
ادعایی را مطرح میکنند تا مخاطب تصور کند این حجم
از اطالعات نمیتوان��د از طرف منبع خبری بیاطالعی
صادر شود! این یکی از تکنیکهای عملیات روانی برای
ارائه اخبار جعلی و هدفمند اس��ت .این رس��انههای زرد
معموال بخشی از این اطالعات را از اخبار درست یا غلطی
که پیشتر منتشر شده و بخشی دیگر را از اطالعاتی که
برای مخاطب امکان راس��تیآزمایی ف��وری و راحت آن
وجود ندارد تامین میکنند .آمدنیوز متعلق به روحاهلل زم
معدوم جزو بنیانگذاران این رویکرد رسانهای زرد و جعلی
در فضای تلگرام بود .در همین زمینه روز گذشته سردار
سرتیپ دوم پاس��دار رمضان شریف ،سخنگو و مسؤول
روابط عمومی کل سپاه با تکذیب این خبر تصریح کرد:
خلع درجه سردار آبرومند ،معاون هماهنگکننده سابق
سپاه صحت نداشته و خبر جعلی و ساختگی یک کانال
تلگرامی در این باره بشدت تکذیب میشود .وی تاکید کرد:
اینگونه خبرسازیها و عملیات روانی مذموم علیه سپاه که
معموال در موسم انتخابات شدت مییابد ،به مانند همیشه
در برخورد با سد هوشمندی و هوشیاری مردم شریف و
بیدار ایران ،محکوم به شکست است.

«وطنامروز» ادعای روحانی مبنی بر توبه دولت جدید آمریکا و ادعای عدم تعطیلی توانمندیهای هستهای کشورمان را بررسی میکند
گروه سیاس�ی :چرا برای پیروزیهای دولت فیلم نمیسازید؟
این پرسشی بود که روز گذشته رئیسجمهور پس از اشاره به
مجموعه موفقیتهای دولت پرسید.
به گزارش «وطنامروز» ،در شرایطی که بسیاری از چهرههای
ردهباالی دولتی از جمله وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت در
روزهای گذشته بخش قابل توجهی از اهتمام خود را بر حمله
به یکی از س��ریالهای نوروزی تلویزیون گذاشته بودند ،دیروز
نیز حسن روحانی سعی کرد با طرح این پرسش ،نارضایتیاش
را از عدم تصویرسازی پیروزیهای(!) دولت ابراز کند .البته این
نخستینبار نیست که روحانی به علت قدر ندانستن موفقیتهای
دولتش لب به گله و ش��کایت باز میکند ،او پیش از نوروز نیز
مدعی ش��ده بود در عمل به وعده انتخاباتیاش برای چرخش
همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها به موفقیت رسیده است.
ب��ا این حال گالیه از کمکاری در س��اخت فیلم موفقیتهای
دول��ت در روزهایی که صف مرغ تبدی��ل به مانوری خیابانی
از ناکارآمدیهای دولت ش��ده و قرمز شدن وضعیت کرونایی
حکایت از عمق سیاستگذاریهای غلط دولت دارد ،میتواند
خشم عمومی جامعه را بیش از پیش افزایش دهد.
با تمام این اوصاف اما بخش اصلی س��خنان روز گذش��ته
رئیسجمهور در جلسه هیات دولت را مواضع برجامی و ادعای
توبه آمریکا تشکیل میداد .روحانی با اشاره به اینکه در روزهای
اخیر ما شاهد فصل تازهای از تجدید حیات برجام هستیم ،اظهار
داشت :همه کشورهای متعهد در برجام در این روزها در وین
اجتماع کردند؛ با ترکیبهای مختلف با ترکیب  4+1با حضور
ای��ران و  4+1با حضور آمریکا اما به هر نحوی که بوده ،صدای
واحد شنیده میشود و آن اینکه همه اطراف این توافق هستهای
به این نتیجه رسیدهاند هیچ راهحلی بهتر از توافق برجام و هیچ
مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد .وی ادامه داد :به نظر
من این یک موفقیت جدید برای جمهوری اسالمی ایران است.
دولت یکی از افتخاراتش این است که در سالهای  98 ،97و 99
و در ماه اولیه  1400با همه سختیها و شدیدترین تحریمها و
جنگ اقتصادی ،کشور را طوری اداره کرد که نه دوستان ،حتی
دشمنان ما امروز اعتراف دارند فشار حداکثری شکست خورده
است .این باالترین عمل و موفقیت این دولت است.
■■کاال هست اما گران است!

روحانی تصریح کرد :دولت حتی در این جنگ  ۳ساله حاضر
نش��د به توصیه برخی دوستان عمل کند که میگفتند برای
ارزاق عمومی و کاالها سیستم کوپنی را راهاندازی کنید .ما زیر
بار نرفتیم و گفتیم کشور را به شکل عادی اداره میکنیم .ما
میتوانی��م کاال را به اندازه نیاز جامعه به وفور در اختیار مردم
قرار دهیم و این کار را کردهایم و در این  ۳س��ال کاال به وفور
در اختیار مردم قرار گرفته است ،البته قیمت ،نامتعادل و گران
بوده و مردم در فشار بودهاند ،این موضوع را قبول داریم و روشن
هست .اما نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند .وی با بیان اینکه در
شرایط تحریم ،آمریکا امروز به صراحت میگوید سیاست فشار
حداکثری شکست خورده است ،گفت :آمریکاییها به صراحت
میگویند راهی جز مذاکره نداریم و به صراحت میگویند اگر
شما آماده هستید ما حاضر هستیم مستقیم مذاکره کنیم و اگر
آماده نیس��تید ،حاضر هستیم ب ه طور غیرمستقیم و از طریق
 4+1با شما مذاکره کنیم .این به معنای پیروزی ملت ماست،
این را دست کم نگیریم.
■■فیلم پیروزی ما را بسازید!

رئیسجمهور با بیان اینکه دولت قبلی آمریکا منزویترین

دولت تاریخ این کشور بود ،گفت :آمریکا اگر تنها نبود میتوانست
در ش��ورای امنیت ،اس��نپ بک را به قول خودش پیش ببرد.
میتوانس��ت راجع به پایان تحریم تسلیحاتی ایران موفقیتی
به دست بیاورد .این پیروزی بزرگ را چرا نمیگوییم؟ پیروزی
سیاسی ملت ایران و دولت دوازدهم با رهبری مقام معظم رهبری
و حمایت و هدایت ایش��ان رقم خورده و توانستهایم آمریکا را
شکست دهیم .چرا برای این پیروزی فیلم درست نمیکنید از
پول ملت؟ اگر بناست از پول ملت فیلم درست کنید ،واقعیتها
را ،حقیقتها را بگویید .نباید غیرواقعی بگوییم و حقیقتها را
تحریف کنیم.
■■حکایت آمریکای تواب

اما پرسشبرانگیزترین بخش سخنان روز گذشته روحانی را
میتوان ادعایش مبنی بر تغییر رویکرد آمریکا دانست .مقامات
دولتی پس از روی کارآمدن بایدن با چشمپوشی بر امتداد رویه
ترامپ در دولت جدید آمریکا و ممانعت وی از بازگشت به تعهدات
برجام ،بارها مدعی تغییر مشی کاخ سفید بودند اما رئیسجمهور
این بار فراتر از اینها از توبه(!) آمریکا سخن به میان آورد و گفت:
اجرای برجام و بازگشت به تعهدات ،در ادبیات دینی ما به معنای
توبه است .آمریکا آمده میگوید میخواهم توبه کنم و به برجام
برگردم .حاال چقدر راس��ت میگوید و در عمل به حرف خود
وفادار است ،باید ببینیم .ما قضاوت نهایی نمیکنیم ،تا اکنون
داری��م قضاوت میکنیم .آنچه امروز ایران میگوید مورد قبول
افکار جهانیان است .ما میگوییم به تمام تعهدات برجامیمان
برمیگردیم در صورتی که آمریکا برگشته باشد و ببینیم که در
عمل دارد اجرا میکند.

■■آیا آمریکا توبه کرده است؟

سخنان روز گذشته رئیسجمهور که البته مواضع جدیدی نیز
به شمار نمیآید و بارها با ادبیات مشابهی از سمت وی و دیگر
چهرههای دولتی تکرار شده بود این پرسش را برای افکارعمومی
مطرح میکند که آیا تغییر رئیس دولت آمریکا به تغییر رویه
دولت آمریکا نیز منتهی شده است؟
در نخستین نگاه آنچه مشهود است تغییر ادبیات ساکنان
جدید کاخ سفید با نیت ادامه دادن پروژه ترامپ است .بایدن
در چینش کابینه خ��ود ،همانند انتخاب ریچارد نفیو (معمار
تحریمهای اقتصادی علیه ایران) به عنوان معاون نماینده ویژه

آمریکا در امور ایران ،نشان داد تمایل به بهرهگیری حداکثری
از گزینه تحریمهای اقتصادی دارد .فراتر از آن نیز مواضع ثابت
مقامات کاخ سفید در  ۲ماه گذشته به روشنی حکایت از این دارد
که آنها بازگشت به برجام را به عنوان پیششرطی برای تغییر در
تعهدات ایران و پیش کشاندن پرونده موشکهای کشورمان و
مناسبات منطقهای میدانند .تنها چند هفته پس از آغاز به کار
دولت دموکراتها در واشنگتن بود که «ند پرایس» سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا در موضعی آشکار از گام واشنگتن برای به
خدمت درآوردن برجام جهت مهار برنامه موشکی کشورمان پرده
برداشت و گفت« :به همین دلیل است که گفتهایم هدف ما فقط
بازگرداندن ایران به رعایت کامل برجام نیست ،بلکه میخواهیم
از برجام -که قصد داریم در وهله اول آن را قویتر و طوالنیتر
کنیم -به عنوان سکویی برای توافقهای بعدی و گنجاندن سایر
حوزههای رفتارهای مخرب ایران از جمله برنامه موشکی استفاده
کنیم»؛ موضعی که بارها از سوی «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه
دولت بایدن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
مضاف بر اینها ،موضع روشن آمریکایی که روحانی خبر از
توبهاش میدهد ،در ماههای گذشته موضعی تمامیتخواهانه
بوده و حتی برای بازگش��ت به تعهدات برجامی نیز از گام اول
ایران سخن میگوید .این استراتژی در حالی برای خالی کردن
دس��ت ایران از گزینههایش که در ماههای گذش��ته و پس از
قانون مجلس برداشته به شمار میآید که اساسا طرف خارج از
برجام طرف آمریکایی بوده است .در چنین موقعیتی که رفتار
آشکار دولت آمریکا حکایت از آن دارد که خود را بدهکار ایران
به علت خ��روج از تعهداتش نمیداند ،طرح «آمریکای تواب»
از س��وی رئیسجمه��ور آن هم در میانه مذاک��رات وین چه
توجیهی میتواند داشته باشد؟ مهمترین موضعی که یک مقام
آمریکایی در روزهای گذشته پیرامون تحریمهای اعمال شده
علیه کش��ورمان داشته است به سخنان سخنگوی کاخ سفید
برمیگردد که ادعا کرده بود آمریکا هیچ امتیازی را در مسأله
کاهش تحریمها به ایران در زمان کنونی نخواهد داد؛ حال در
شرایطی که موضع صریح طرف مقابل اینچنین است ،آیا باید
با طرح تواب بودن به سفیدنماییاش پرداخت؟ واقعیت امر آن
است که حتی اگر آمریکا توبهای نیز کرده باشد این توبه نه در
عمل که حتی در مواضع رسمی این کشور نیز مشهود نیست.

یک مقام ارشد :جمهوری اسالمی تقسیمبندی تحریمهای آمریکا به تحریمهای برجامی و غیربرجامی را نمیپذیرد

مقام آمریکایی :اسرائیل عامل حمله
به کشتی ایرانی است

یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع دولتی این کشور
گزارش داد رژیم صهیونیستی عامل وقوع انفجار در بدنه یک
کشتی ایرانی در دریای سرخ است .این روزنامه با بیان اینکه
مقامهای اسرائیلی بر اساس سیاست سکوت خبری که دارند
هنوز درباره این حادثه اظهارنظری نکردهاند ،نوشت :اما یک
مقام آمریکایی میگوید اسرائیلیها به آمریکا خبر دادند که
نیروهای آنها در ساعت  ۷:۳۰صبح سهشنبه به وقت محلی،
به این کش��تی حمله کردند .بر اساس این گزارش ،مقام
دولتی مذکور که خواست نامش فاش نشود ،توضیح داد:
اسرائیلیها به آمریکا اطالع دادند کشتی ساویز از ناحیه زیر
آب دچار آسیبدیدگی شده است .محل دقیق این کشتی
در دریای سرخ هنوز اعالم نشده است .بنی گانتس ،وزیر
جنگ رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته ضمن طفره رفتن
از پاسخگویی مستقیم به خبرنگاری که از او درباره حمله
این رژیم به کشتی ایرانی «ساویز» در دریای سرخ پرسیده
بود ،گفت :دولت اسرائیل باید از خود دفاع کند .در هر مکانی
که با چالش عملیاتی مواجه شویم یا ضرورت عملیاتی وجود
داش��ته باش��د ،اقدام خواهیم کرد .این اظهارات در حالی
است که سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان در این باره تنها به بیان ماهیت این کشتی و اصل
رخ دادن حادثه پرداخته و اظهار داشت :کشتی تجاری ایران
با نام س��اویز سهشنبه  ١٧فروردین حدود ساعت  ۶صبح
به وقت محلی در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل کشور
جیبوتی بر اثر انفجاری که منشأ و شیوه شکلگیری آن در
دست بررسی است ،دچار آسیب جزئی شده است .وی در
ادامه توضیحاتش پیرامون این کشتی گفت :بر اساس اعالم
قبلیرسمیوهماهنگیهایانجامشدهباسازمانبینالمللی
دریانوردی به عنوان نهاد مرجع ،کشتی غیرنظامی ساویز
برای برقراری امنیت دریانوردی در مسیر خطوط کشتیرانی
و مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای س��رخ و خلیج
عدن مستقر شده بود .این کشتی عمال به عنوان ایستگاه
لجستیکی (پشتیبانی فنی و تدارکات) ایران در دریای سرخ
عمل میکرد و لذا مشخصات و ماموریت این کشتی قبال به
صورت رس��می به آن سازمان اعالم شده بود .خطیبزاده
افزود :بر اثر حادثه رخ داده خوشبختانه هیچگونه خسارت
جانی به وجود نیامده و بررسیهای فنی درباره چگونگی
این حادثه و منشأ آن در حال انجام است و کشورمان تمام
اقدام��ات الزم از طریق مراجع بینالملل��ی را در این باره
انجام خواهد داد.

■■تمجید از هولوکاست هستهای

روحان��ی که پیش از ای��ن نیز مدعی تحقق وعده چرخش
همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها شده بود ،روز گذشته در
ادامه سخنانش به منتقدان برجام حمله کرد و گفت :چیزی که
به خورد مردم دادند این بود که اینها هس��تهای را بریدند ،این
حرفهای دروغ را زدند و این دروغ آش��کار ش��د .مجلس یک
مصوبهای به تصویب رساند ،ما البته نظرمان را گفتیم و بر آن
باقی هستیم اما این مصوبه یک خاصیت داشت که این واقعیت
این بود که واقعیت توانمندی هس��تهای ما بخوبی آشکار شد،
وقتی مینشستند و میگفتند سازمان انرژی اتمی طراحی کند
و  ۲۰درصد را اجرایی کند نهتنها ۲۰درصد اتفاق افتاد ،حتی
بس��یار از آنچه مصوب شد ،تولید شد و ما قدرت تولید داریم.
وی تاکید کرد :من به جرات این ادعا را میکنم این را رئیس
سازمان انرژی اتمی تأیید میکند که هیچ وقت در تاریخ ایران
فناوری هستهای مانند امروز نبوده است ،قویترین فناوری را ما
امروز به نمایش جهانیان گذاشتهایم .پس دروغ به مردم گفتید
که رفتید برجام را امضا کردید قدرت هستهای را از بین ببرید،
حاال بیایید اعتراف و عذرخواهی کنید.
این اظهارات در حالی است که متن برجام و تجربه اجرای
برجام در  5س��ال گذشته بیانگر آن است که در نتیجه برجام
صنعت هستهای ایران به یک برنامه سمبلیک تبدیل شد که
خاصیت صنعتی بودن خود را از دس��ت داد .دولت روحانی در
نتیجه برجام تولید اورانی��وم  20درصد را متوقف کرد و 500
کیلوگرم ذخیره اورانیوم با این غنا را به سطح اورانیوم  3/5درصد
رس��اند .غنیسازی و ذخیرهسازی اورانیوم  20درصد به دلیل
اینکه ایران در مرحله آستانه قرار میگرفت ،یک اقدام راهبردی
برای ایران به شمار میآمد که تیم مذاکرهکننده هستهای در
جریان مذاکرات برجام براحتی قید آن را زد .در نتیجه برجام
تنظیمات س��اختار آبشار س��انتریفیوژهای مرتبط با فرآیند
غنیس��ازی  20درصد غیرفعال شد .ایران دیگر اجازه نداشت
در مرکز غنیس��ازی فردو که به دلیل موقعیت جغرافیایی آن
یک مرکز حساس و استراتژیک به حساب میآمد اورانیوم غنی
کند .تعداد سانتریفیوژها از  19هزار به  5هزار عدد کاهش پیدا
کرد که بشدت به توان غنیسازی ایران آسیب وارد آورد .تیم
مذاکرهکننده دولت روحانی پذیرفت در نتیجه برجام یک رژیم
بازرسی جدید ویژه ایران به اجرا گذاشته شود که بر اساس آن
 ۳مدل نظارتی نظارتهای پادمانی ،پروتکل الحاقی و نظارت
فراپروتکلی ذیل یک رژیم نظارتی ویژه طراحی و به اجرا درآمد.
در نتیج��ه ای��ن رژیم نظارتی ویژه به گفته ظریف بیش از 90
درصد بازرس��یهای آژانس از تاسیس��ات هستهای ایران بوده
است .عالوه بر موارد فوق ،پروژه آب سنگین اراک نهتنها کامال
به تعطیلی کشانده شد ،بلکه کشورهای غربی تیم مذاکرهکننده
ایران را راضی کردند که در قالب بازسازی رآکتور آب سنگین،
تاسیسات این پروژه را از بین ببرند .همچنین سرعت و حجم
غنیسازی ایران بشدت محدود شد .ایران توانایی ذخیرهسازی
بیش از یک مقدار معین [ 300کیلوگرم اورانیوم غنی شده در
سطح پایین] را در داخل کشور نداشت .راهاندازی سانتریفیوژهای
پیشرفته ممنوع شد و حتی برای تحقیق و توسعه در موضوع
هستهای قیدهای شدیدی گذاشته شد .اقدامات اخیر صورت
گرفته در موضوع هستهای از جمله آغاز مجدد غنیسازی 20
درصد یا راهاندازی محدود آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته و ایجاد
محدودیت برای بازرسیها با اجبار قانون مصوب مجلس به مرحله
اجرا در آمد و ارتباطی با توافق برجام ندارد.

موضع قطعی درباره «وضعیت نهایی»

گروهسیاسی:دورنخستهجدهمیننشستکمیسیونمشترک
برج��ام با حضور هیأتهای ایران و گروه  ۴+۱به همراه نماینده
اتحادیه اروپایی در حالی از روز سهشنبه ( ۱۷فروردین) در شهر
وین در  ۲هتل «امپریال» و «گرند هتل» پایتخت اتریش برگزار
شد که طرفهای حاضر در مذاکرات آن را سازنده ارزیابی کردند.
به گزارش «وطنامروز» ،بر اس��اس توافق صورت گرفته۲ ،
نشست کارشناسی موازی بین اعضای کمیسیون مشترک برجام
جهت انجام رایزنیهای فنی در حوزه رفع تحریم و هس��تهای
تشکیل شد .اعضا در این نشستهای کارشناسی قرار است به
بحث و رایزنی درباره جنبههای فنی و جزئیات مسائل مربوط به
لغو تحریمها و مسائل هستهای بپردازند و نتیجه بحثهای خود
را به کمیسیون گزارش کنند.
در همین حال عباس عراقچی در گفتوگویی بعد از نشست
روز سهشنبه با بیان اینکه این در کمیسیون مشترک پذیرفته شده
است که بازگشت طرفین به صورت گام به گام نیست ،خاطرنشان
کرد :اصال احتیاجی به سیاستهای گام به گامی نداریم .کامال
روشن است که آمریکاییها در حوزه تحریمها باید چه کار کنند
و کارهایی هم که ایران باید برای بازگشت به اجرای کامل انجام
دهد ،اینها هم مش��خص است .هر  ۲مجموعه اقدامات در یک
مرحله میتواند انجام شود؛ البته ما مجموعه اقدامات خودمان
را بعد از آنکه آمریکاییها انجام دادند و راس��تیآزمایی کردیم،
انجام خواهیم داد.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد :کار این  ۲گروه کاری این
است که این مجموعه اقداماتی را که  ۲طرف در یک مرحله باید
انجام دهند مشخص و نهایی کنند و بعد ما دوباره در کمیسیون
مشترک ترتیب و توالی اقدامات و جزئیات مربوط به زمانبندی
آنها را مش��خص کنیم .وی گفت :در همه این مراحل بین ما و
کشورهای  ۴+۱مذاکرات صورت میگیرد ،ما هیچ مذاکرهای با
آمریکا یا هیچ کشور دیگری نداریم .مذاکرات ما با  ۴+۱در قالب
کمیسیون مشترک است.
رئیس هیات مذاکرهکننده ایران تصریح کرد :حرکت گام به گام
نداریم و در یک گام نهایی همه امور انجام میشود و مذاکره ما
درباره گام نهایی است و مذاکره هم در حقیقت گفتوگوهای فنی
و حقوقی است .وی تصریح کرد :ما درباره برجام هیچ مذاکرهای
نداریم چه برسد به فرابرجام و موضوعات دیگر.
معاون وزیر امور خارجه بیان کرد :ما فقط درباره اینکه بازگشت
به برجام شامل چه اقداماتی باید باشد گفتوگوهای فنی ،حقوقی
و حرفهای را در قالب این  ۲گروه کارشناسی انجام میدهیم.

■■«وضعیت نهایی» تغییر نام طرح گام به گام است؟

عراقچی همچنین تاکید کرد :اگر ببینیم طرف مقابل به دنبال
اتالف وقت اس��ت یا اهداف دیگری دارد ،مذاکرات را در همین
س��طح نیز متوقف خواهیم کرد .ضمنا در اجرای تعهدات اصال
بحث گام به گام نخواهیم داشت .همه اقداماتی که باید صورت
بگیرد در یک گام که نام آن را «وضعیت نهایی» گذاش��تهایم
انجام خواهد شد.
این قس��مت از اظهارات عراقچی که اقدامات طرف مقابل را
وضعیت نهایی نام میگذارد باید دقیقا شفافسازی شود .اگر این
به اصطالح وضعیت نهایی قرار باشد تغییر اسم طرح گام به گام
باشد دور زدن خطوط قرمز مذاکراتی و شروط برجامی کشورمان
خواهد بود .مطابق ش��روط اعالمی کشورمان که از سوی رهبر
معظم انقالب بر آن تاکید شده است ،ایاالتمتحده آمریکا باید
تمام تحریمها را لغو و ایران راستیآزمایی کند و صحتسنجی
اقدامات واش��نگتن به عنوان نقضکننده فاحش برجام صورت
بگیرد ،اگر وضعیت نهایی هر چه غیر از این شروط شفاف تهران
باشد اقدامی خالف قانون ،امنیت ملی و منافع ملی از سوی تیم
مذاکرهکننده ایرانی تعبیر خواهد شد.
این در حالی اس��ت که ط��رف آمریکایی طی روزهای اخیر
مجددا بر ط��رح گام به گام تاکید کرده و به صراحت میگوید

غی��ر از رفع محدود تحریمها اقدام دیگ��ری انجام نخواهد داد.
دوشنبهشب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به اینکه
آیا ممکن است واشنگتن تحریمهای غیرهستهای علیه ایران را
رفع کند ،گفت چیزی که میتواند بگوید این است که آمریکا هیچ
اقدام یکجانبهای برای «قرار دادن ایران در وضعیتی بهتر» انجام
نخواهد داد .پرایس گفت« :چیزی که میتوانم بگویم این است
که ما هیچ حرکت یکجانبهای برای قرار دادن ایران در وضعیتی
بهتر یا ترغیب ایران انجام نخواهیم داد» .وی اضافه کرد« :هدف
ما از این گفتوگوها ،فراهم کردن مقدمات برای پایبندی دوجانبه
است .فرمولبندی اولیه هنوز هم صادق است که عبارت است از
رفع محدود تحریمهای هستهای در ازای وضع محدودیتهای
دائمی و قابل راستیآزمایی علیه برنامه هستهای ایران».
■■تحریم برجامی و غیربرجامی موضوعی انحرافی

این در شرایطی است که یک مقام ارشد ایرانی روز گذشته
ی گفت جمهوری اس�لامی تقسیمبندی
به ش��بکه پرس تیو 
تحریمهای اعمالش��ده توسط آمریکا به تحریمهای برجامی و
غیربرجامی را نمیپذیرد .این مقام ایرانی  -که نامش فاش نشد-
تاکید کرد« :ایران هرگز تقسیمبندی تحریمهای اعمالشده در
زمان دولت [دونالد] ترامپ علیه ایران ،به تحریمهای مرتبط با
برجام و غیرمرتبط با برجام را قبول نمیکند» .پرس تیوی به نقل

از وی گزارش داد« :از نظر ایران ،تمام تحریمهای آمریکا  -چه
آنها که در دوران [باراک] اوباما اعمال شدند ،چه تحریمهایی که
توس��ط ترامپ احیا شده و همچنین تحریمهایی که در دوران
ترامپ بهعنوان غیرهستهای عنوان شدند  -باید کامال لغو شوند».
این مقام ایرانی ضمن تاکید بر لزوم رفع کامل تمام تحریمها
علیه تهران ،تصریحکرد« :ایران تقسیمبندی تحریمها رانمیپذیرد
و بهرسمیت نمیشناسد .شرط ایران برای بازگشت به تعهدات
برجامی ،برداش��ت ه ش��دن کامل و دائمی تمام تحریمهاست».
براس��اس این گزارش ،وی با بیان اینکه آمریکا و اروپا در ادامه
باید تضمین دهند که تحریمها بعد از برداشته شدن مجددا بر
ایران اعمال نش��وند ،اظهار داشت «یک بازه زمانی کوتاه» برای
راستیآزمایی لغو شدن تحریمها کافی نیست.
اظهارات این مقام ایرانی به نظر میرسد در پاسخ به ادعاهای
تی��م آمریکایی صورت گرفته باش��د .رابرت مالی ،نماینده ویژه
دول��ت آمریکا در امور ایران که در قالب یک هیات از آمریکا در
وین حضور دارد ،در گفتوگو با شبکه پیبیاس عنوان کرده بود
آمریکا آماده است فقط تحریمهای ناسازگار با برجام را بردارد.
راب مالی همچنین طی سخنان دیگری گفت« :اصرار مقامهای
ایران برای رفع کامل و یکجای تحریمها نش��انه جدی نبودن
تهران در بازگشت به برجام است» .وی خاطرنشان کرد« :آمریکا
درباره برنامه موشکهای بالستیک ایران نگرانیهایی دارد و وقتی
پرونده هستهای مشخص شد ،مذاکره درباره فعالیت منطقهای
ایران را آغاز میکند».
گفتنی است دولت ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام نهتنها
تحریمهایی که قرار بود در برجام تعلیق شوند را باز اعمال کرد،
بلکه تحریمهای گس��تردهتر دیگری را ذیل پروژه کارزار فشار
حداکث��ری وضع کرد که تمام س��اختار اقتصادی و مالی ایران
را تحت تاثیر قرار داده است .از همین رو شروط ایران برای لغو
تحریمها با در نظر گرفتن همین مساله یعنی تعیینتکلیف این
 1500تحریم مطرح شده است .بنابراین از آنجا که ماهیت برجام
اساس��ا بر «رفع تحریمها» بنا شده است ،هر گونه عدول از این
خواس��ته قانونی و بحق کشور از سوی تیم مذاکرهکننده دولت
روحانی غیر قابل پذیرش است.
گفتنی است «محمدجواد ظریف» ،پیش از این در مقالهای
که چندی پیش در مجله «فارنافرز» منتش��ر کرده بود شرط
بازگشت آمریکا به برجام را رفع بیقید و شرط تمام تحریمهای
اعمالشده ( ،)imposedباز اعمالش��ده ( )reimposedیا دوباره
برچسبگذاریشده ( )relabaledاعالم کرده بود.

