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فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز جمعه اعالم کرد که اروپا از هرگونه 
تالشی برای حفظ توافق جامع قدرت های هسته ای 
جهان با ایران )برجام( و اقدامات مکمل آن حمایت 

می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از هلسینکی محل 
برگزاری نشست غیررســمی وزیران امور خارجه 
کشورهای اروپایی، موگرینی به خبرنگاران گفت 
اتحادیه اروپا ضمن ادامه تالش ها برای حفظ توافق 
جامع )هسته ای( سال ۲۰۱۵ قدرت های جهانی با 
ایران، از هر پیشرفتی در ورای برجام برای حفظ آن 

نیز استقبال می کند.
موگرینی گفت: »وظیفه من حفاظت از اجرای 
کامل توافقات موجود است، اما چنانچه قرار باشد 
اقدامات دیگری نیز بر اساس برجام و برای تکمیل 
آن شکل گیرد، اتحادیه اروپا از آن اقدامات استقبال 

می کند.«

به گزارش ایرنا از نشریه اتریشی »استاندارد«؛ 
وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان دیروز 
)جمعه( در نشستی در »هلســینکی« پایتخت 
فنالند گرد هم آمدند تا در مورد راه های حفظ توافق 

هسته ای با ایران، رایزنی کنند.
موگرینی و امضــا کننــدگان اروپایی برجام 
)انگلیس، آلمان و فرانســه( در این نشست که به 
فاصله اندکی پس از نشســت سران گروه هفت در 
فرانسه برگزار شد، مواردی که در همین رابطه در 

دیدار سران این کشورها در شهر »بیاریتز« مطرح 
شده، را پیگیری می کنند.

این در حالی است که ایران هشدار داده در صورت 
بی تحرکی اروپایی ها، از پانزدهم شهریور گام سوم را 
برای کاهش تعهدات هسته ای خود برمی دارد. با این 
حال کشورهای اروپایی بدون اقدام عملی قابل قبول، 
از ایران می خواهند همچنــان به تعهدات خود در 
برجام پایبند باشد. »هایکو ماس« وزیر امور خارجه 
آلمان از ایران خواسته است که به نوبه خود کاهش 

تنش در منطقه را در دستور کار قرار دهد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از توافق 
اتمی خارج شده تا ایران را با فشارهای حداکثری 
به تغییر رویکرد در سیاســت خارجی اش وادارد. 
اما این تحریم های اقتصادی و فشارهای واشنگتن 
موجب افزایش تنش بین دو کشور شده که از جمله 
پیامدهای آن تحوالت ماه های اخیر در تنگه هرمز و 

خلیج فارس بوده است.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: تالش های 
ماکرون معطوف به نزدیک کردن دیدگاه های ایران و 
آمریکا و برون رفت از شرایط تنشی است که با خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام و عدم کارآیی اینستکس به 
وجود آمده است. فرانسه در این چارچوب در تالش 
است تا در مرحله نخست ایران دست از اقدامات خود 
در کاهش تعهدات برجامی بردارد و در مقابل بخشی 
از تحریم های آمریکا متوقف شود که نمی دانیم در 

این موارد چقدر توانسته با آمریکا به توافق برسد.
جاویــد قربان اوغلی در گفت وگــو با خبرنگار 
سیاسی ایلنا، در خصوص ســفر وزیر امور خارجه 
کشورمان به فرانسه و همچنین اظهارات مطرح شده 
پیرامون احتمال دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا 
در نشست خبری مشترک امانوئل ماکرون و دونالد 
ترامپ گفت: هم سفر اول و هم سفر دوم آقای ظریف 
به فرانسه در راستای تالش هایی بود که اروپایی ها و 
به خصوص فرانسه برای نجات برجام و برون رفت از 

بحرانی که امروز این توافق مهم بین المللی به آن دچار 
شده است، انجام داده اند.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه در زمان ســفر 
به سه کشور شمال اروپا بصورت غیرمنتظره وارد 
فرانسه شــده و در آنجا با آقایان ماکرون و اودریان، 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار 
کردند. آنچه از اخبار قابل رصد کردن است مشخص 
می کند که فرانسوی ها که چند ماهی است در تالش 
هســتند تا بتوانند با ابتکار و ایده ای برجام را نجات 
دهند؛ طرحی را برای برون رفت از این بن بســت و 

شکستن این روند تخریبی آغاز کنند. 
این دیپلمات پیشین گفت: براساس شنیده ها 
ظاهرا طرح آقای ماکرون شامل دو قسمت است؛ یک 
قسمت مربوط به تزریق اعتبار پانزده میلیارد دالری 
به اینستکس است که براساس آن دادو ستدهای 
ایران و اروپا به سهولت انجام شود و به خصوص در 
حوزه مسائل مالی این بن بستی که امروز وجود دارد 

و سازوکار مالی هنوز نتوانسته کار خاصی انجام دهد 
به پایان برسد. وی افزود: در حال حاضر اما مشخص 
نَیســت آقای ماکرون با چه شــرایطی می خواهد 
برجام را از این بن بســت خارج کند و این موضوع 
اکنون تنها میان ایران و فرانسه است. بحث هایی اما 
مطرح می شود که اروپا می خواهد گفت وگوهایی 
را حول مسائل موشکی آغاز کند که به قول خودشان 

نگرانی های جامعه جهانی رفع شود. 
وی ادامه داد: بخش دوم تالش های ماکرون نیز 
معطوف به نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکا و 
برون رفت از شرایط تنشی است که با خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام و عدم کارآیی اینستکس به وجود 
آمده است. فرانسه در این چهارچوب در تالش است 
تا در مرحله نخست ایران دست از اقدامات خود در 
کاهش تعهدات برجامی بردارد و در مقابل بخشی از 
تحریم های آمریکا متوقف شود که نمی دانیم در این 

موارد چقدر توانسته با آمریکا به توافق برسد. 

خبر

گفتوگو

موگرینی: اروپا از برجام و تالش های تکمیلی آن حمایت می کند

قربان اوغلی در گفت وگو با ایلنا:

دیدار با رئیس جمهور آمریکا الزاما به معنای امتیاز دادن نیست

 پیشنهاد روسیه و چین 
برای فروش جنگنده به ایران؛

یکا و   آمر
کابوس 18 اکتبر

سياست 2

در حالی که آمریکا مکرر نسبت به انقضای تحریم تسلیحاتی 
ایران در 18 اکتبر 2020 هشدار می دهد و نگرانی عمیق خود را از 
دادوستدهای تسلیحاتی ایران با پایان یافتن این تحریم مطرح 
می کند، امیر سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، مدیرعامل سازمان 
صنایع هوایی نیروهای مســلح در حاشیه نمایشگاه هوافضای 
روسیه )ماکس2019( از پیشنهاد روســیه و چین برای فروش 

جنگنده به ایران خبر داد.
در دوران جنگ تحمیلی و حمله عراق به ایــران، نیروی هوایی ایران 
مجهز به چندیــن جنگنــده بــود. »MIG« ،»۵-F« ،»4-F ۲9« و 
جنگنده های سبک چینی »J-7«، از جمله آن جنگنده ها هستند که یا از 
زمان محمدرضا شاه پهلوی باقی مانده بودند یا در دوران جنگ تحمیلی به 
ناوگان نیروی هوایی افزوده شده بود و ایران تجربه جنگ با آنها را دارد. اما 
از آن زمان تاکنون جنگنده ها و تسلیحات نظامی مدرن، پیچیده و بسیار 
قوی به صنعت هوایی و نظامی جهان افزوده شده که دست ایران به واسطه 

تحریم ها از آنها کوتاه مانده است. 
قطعنامه 1737 چگونه شکست؟

البته ایران در طول این سال ها موفق به تولید چندین نمونه جنگنده بومی و 
نمونه های متعدد دیگری از تسلیحات نظامی شده است، اما این تولیدات قطعا 
به معنای بی نیازی نیروی هوایی ایران از به روزترین و قوی ترین تسلیحات و 
جنگنده های تولید شده در جهان نیست. در تمام این سال ها ایران به دنبال 
خرید و تامین این جنگنده ها بوده است اما شــورای امنیت سازمان ملل در 
دسامبر ۲۰۰6 ذیل قطعنامه ۱737، ممنوعیت فروش سالح به ایران و صادرات 

سالح از ایران را وضع کرد...

در نمازجمعه دیروز صورت گرفت

حمالت تند علم الهدی  به روحانی
سياست 2

شهرنوشت 6

مرکز آمبوالنسی که سلبریتی ها را جابه جا می کرد، پلمب شد

خاموشی آژیر  ویژه های اورژانس


