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با حکم استاندار فارس؛

اعضای ستاد انتخابات
استان فارس منصوب
شدند

سکوت الهه ناز موسیقی
ایران  ۳۵ساله شد

به حافظیه برگرد یم
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آیا «جهش تولید» در فارس اتفاق افتاد؟!
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واکنش ایران به برخی اخبار
منتشرشده درباره چگونگی وقوع
درگیریهایی در مرز مشترک ایران
و پاکستان
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بیست و دومین جشنواره
خیرین مدرسه ساز فارس
برگزار شد

انگلیس مدعی حمله به کشتی تجاری
این کشور در دریای عمان شد
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یک مقام مسئول مطرح کرد

1

عبور از دیپلماسی؛ بازی جدید
آمریکا در برابر ایران

اجرای شیوه نامه جدید
در جهت مهار قیمت
مرغ در فارس

گفتوگوی لودریان با گروسی
درخصوص ایران
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

اجرای مرحله دوم واکسیناسیون کرونا
از  ۹اسفند در فارس
4

به همت خیرین؛

بیش از  ۱۴هزار
بسته معیشتی
در فارس توزیع شد
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«عصر مردم» بررسی می کند؛

امام جمعه شیراز:

برای احقاق حق
مصرف کننده باید به
دنبال توزیع عادالنه بود

نگاهی به زند گی بنان
د ر سالروز د رگذشتش

فالح د ر پی تد اوم انتقاد ها از
ورزشگاه پارس شیراز:

یک سر و هزار سودای
بازنشستگان
اسماعیل عسلی

https://asremardom.ir

ايجاد شهرك صنعتي تخصصي انجيردر استهبان
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استاد دانشگاه:

علت بنبست در برجام زیادهخواهی آمریکاست
اسـتاد روابـط بینالملـل دانشـگاه عالمـه با بیـان اینکـه بنبسـت در برجام به
دلیـل زیادهخواهـی آمریکاسـت،گفت :سـناریوی محتمل ،بازگشـت تدریجی
و متقابـل ایـران و آمریـکا بـه تعهـدات اسـت کـه از آن بـه «اقـدام در برابـر
اقـدام» تعبیـر میشـود.
«سـید جلال دهقانـی فیروزآبـادی» روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
سیاسـی ایرنـا با اشـاره بـه تحوالت هفته هـای اخیـر پیرامون توافق هسـتهای
گفـت :غلیرغـم خوشبینیهایـی کـه دربـاره بازگشـت بـدون قیـد و شـرط
بایـدن بـه برجـام شـکل گرفتـه بـود ،شـرایط برخلاف انتظـارات پیـش رفت و
ایـن موضـوع وضعیـت پیچیـدهای را ایجـاد کـرده اسـت.
وی افـزود :خیلـی از کارشناسـان در آمریـکا پیـش از شـروع بـه کار بایـدن،
بـه وی توصیـه میکردنـد کـه اهرمهایـی کـه ترامـپ ایجـاد کـرده را ارزان بـه
ایـران نفروشـد .اکنـون هـم آمریکاییها درصدد اسـتفاده از اهرمهـای ترامپ
هسـتند و میخواهنـد در ازای امتیـازات حداقلـی از ایران امتیـازات حداکثری
بگیرند.
عضـو هیـأت علمی گـروه روابـط بینالملـل دانشـگاه عالمـه طباطبایـی بـا
بیـان اینکـه آمریکاییهـا بـه زعـم خـود میخواهند مطالبـات ایـران را کاهش
دهنـد ،گفـت :علـت بخشـی از ایـن رویکرد هـم مربوط به شـکافی اسـت که
االن در خـود آمریـکا وجـود دارد .جمهوریخواهـان موافق بازگشـت بایدن به
برجـام بـدون اخـذ امتیـازات حداکثـری نیسـتند و میخواهنـد سیاسـت فشـار
حداکثـری تداوم داشـته باشـد.
دهقانـی فیروزآبـادی ،با اشـاره به مخالفتهای عربسـتان و اسـرائیل با برجام
خاطرنشـان کـرد :واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن مخالفتهـا فراینـد بازگشـت
بایـدن بـه برجـام را کنـد کـرده و اساسـا شـرط گـذاری آمریکاییهـا بـرای
بازگشـت ایـران بـه تعهدات ،قبـل از آمریکا موضوع جدیدی نیسـت و اعضای
تیـم سیاسـت خارجـی بایدن قبل از شـروع بـه کار هم آنرا مطـرح میکردند.
وی دربـاره دالیـل درخواسـت ایـران و آمریـکا بـرای بازگشـت طـرف مقابـل به
اصطالحا
تعهـدات در مرحلـه نخسـت ،نیز گفت :در شـرایط نظام بین الملـل
ً
آنارشـیک یعنـی نظامی کـه فاقـد حکومـت مرکـزی اسـت ،بـی اعتمـادی
متقابـل وجـود دارد و کشـورها بـر اسـاس خـود تضمینـی عمـل می کننـد
نـه اینکـه دیگـری تضمیـن کنـد و بدقولـی و بدعهـدی آمریـکا در گذشـته بـه
فضـای بـی اعتمـادی میـان دو کشـور دامـن زده اسـت.
نویسـنده کتـاب «سیاسـت خارجـی جمهوری اسلامی ایران» یادآور شـد :چه
قبـل از ترامـپ و چـه بعـد از آن ،آمریکاییهـا به تعهداتشـان عمـل نکردند اما
جمهـوری اسلامی در چارچـوب برجام بـه همه تعهداتش عمل کـرد و طبیعی
اسـت کـه نگران بدعهدی مجدد واشـنگتن باشـد و خواهـان تضمین عینی از
سـوی آمریکاییهـا پیش از برگشـت به تعهدات برجامی شـود.
بنبست در برجام ناشی از زیادهخواهی آمریکاست
دهقانـی فیروزآبـادی ،علـت بنبسـت بـه وجود آمـده در برجـام را زیادهخواهی
و باجگیـری آمریـکا از ایـران عنـوان کـرد و دربـاره نقـش اروپـا در میانجیگری
بیـن تهـران و واشـنگتن گفـت :سـابقه و تجربـهای کـه از مذاکـرات
هسـته ای ایـران بـا اروپـا از سـال  ۸۲تاکنـون وجـود دارد ،چـه زمانی که سـه
مسـتقیما بـا ایران طـرف بودنـد و چه بعدهـا در جریـان برجام،
کشـور اروپایـی
ً
اروپـا نقـش بازیگـر مکمل آمریکا را دارد و براسـاس راهبرد احاله مسـئولیت از
سـوی آمریـکا عمـل میکند.
وی اضافـه کـرد :اروپـا میانجـی بیطـرف نیسـت و به نفـع آمریـکا کار میکند
بـا ایـن وجـود مـا میتوانیـم از اروپـا اسـتفاده کنیـم و امتیازاتـی کـه آمریـکا
مسـتقیما در ایـن بـازی اعتبـار نمیخواهـد به ما بدهـد از طریق اروپـا بگیریم.
ً

بایدن دیپلماسی را به اجبار دوران ترامپ اضافه کرده است
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـه انتقـادات دموکراتهـا از ترامـپ بـرای کنار گذاشـتن
دیپلماسـی و اسـتفاده از اجبـار علیه ایران اشـاره کـرد و گفت :ایـران و آمریکا
بـه یـک بنبسـت دیپلماتیـک رسـیدهاند و بـا ابتـکارات پیشـین نمیتـوان از
آن خـارج شـد .واقعیـت ایـن اسـت که بایـدن اکنون به سیاسـت اجبـار دوران
ترامـپ ،دیپلماسـی را نیـز اضافـه کرده اسـت.
طبیعتـا دیپلماسـی اجبـار راه مقابلـه بـا
دهقانـی فیروزآبـادی تصریـح کـرد:
ً
دیپلماسـی اجبـار اسـت و جمهوری اسلامی ایران هـم از ابزارهـا و اهرمهای
قدرتـی کـه در اختیـار دارد اسـتفاده میکنـد و راهبـرد تهـران ،اهرمسـازی
در مقابـل اهرمهـای آمریکاسـت و بایـد یـک دیپلماسـی فعـال و حداکثـری
همهجانبـه را در کنـار اهرمسـازی در پیـش بگیریـم.

وی دربـاره کاهـش تعهـدات برجامی ایـران نیز گفـت :برخـی معتقدند کاهش
تعهـدات از سـوی ایـران بازگشـت آمریـکا را سـختتر و برجـام را تضعیـف
میکنـد و ممکـن اسـت بـه یـک اجمـاع بیـن المللـی علیه ایـران منجر شـود
امـا مـن معتقـدم ایـن کار میتواند موجب بازگشـت آمریـکا به تعهداتش شـود
یـا حداقـل واسـطههایی را بـرای میانجیگیـری بیـن طرفیـن فعـال کنـد.
رییـس دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی،
درخواسـتهای اروپـا بـرای میانجیگیـری و پذیـرش ایـن موضـوع توسـط
بایـدن در کنـار سـفر رافائـل گروسـی ،مدیـرکل آژانـس بیـن المللـی انـرژی
اتمی بـه تهـران را نتیجـه سیاسـت درسـت کاهـش تعهـدات برجامی از سـوی
ایـران دانسـت و افـزود :کاهـش تعهـدات برجامی اهرمهـای چانه زنـی ایران
را تقویـت خواهـد کـرد و سـبب تحـرک دیپلماتیـک طرفهـای دیگر میشـود
امـا در عیـن حـال بایـد مراقـب بـود منجـر بـه فروپاشـی برجـام نشـود.
«اقـدام در برابـر اقـدام» سـناریوی احتمالـی بـرای حفـظ برجام
ا ست
دهقانـی فیروزآبـادی گفـت :پیـش بینـی مـن ایـن اسـت کـه برجـام حفـظ
می شـود زیـرا همـه طرفهـا نفعشـان در حفظ برجام اسـت و کنـد پیش رفتن
امـور ناشـی از ایـن اسـت کـه هرکـدام درصـدد هسـتند که بیشـترین امتیـاز را
بگیرنـد و کمتریـن امتیـاز را بدهنـد.
وی ،بازگشـت آمریـکا بـه برجـام را بـه معنـای رفع کامـل تحریمها ندانسـت و
افـزود :آمریکاییهـا هـم قبال گفته بودنـد و هم االن گفتند که با بازگشـت به
برجـام همـه تحریمهـا را لغـو نمیکننـد؛ بنابراین سـناریوی محتمل بازگشـت
تدریجـی متقابـل طرفیـن بـه تعهـدات پیـش روسـت یعنـی لغـو تدریجـی و
رفـع تحریمهـا و بازگشـت متقابـل و تدریجـی ایـران بـه تعهـدات کـه از آن

تحت عنوان «اقدام در مقابل اقدام» هم تعبیر می شود.
دیپلماسی منطقهای ایران به صورت موازی دنبال شود
ایـن تحلیلگـر ارشـد مسـائل بیـن المللـی دربـاره موضوعـات مطـرح شـده از
سـوی برخی کشـورهای اروپایی درباره حضور کشـورهای منطقه در مذاکرات
احتمالـی برجـام گفـت :ایـران نمی پذیـرد بازیگـران منطقـه ای در مذاکـرات
مشـخصی کـه در حوزه هسـتهای انجـام گرفته ورود کنند و ایـن کار به معنای
توسـعه برجـام به سـایر موضوعات اسـت و ایـن موضوع از خطـوط قرمز ایران
اسـت و بـه نظـر میرسـد هدف دولتهـای غربی مثـل دولت فرانسـه از طرح
چنیـن موضوعاتـی جلـب نظـر کشـورهای عربی و نفـوذ به این کشورهاسـت.
دهقانـی فیروزآبـادی در عیـن حـال مذاکـرات منطقـهای بـه صورت مسـتقل
و خـارج از مذاکـرات هسـتهای را سیاسـت معقـول ارزیابـی کـرد و گفـت:
سیاسـت اصولـی ایـران گفتوگوهـای منطقـهای بـوده و طـرح صلـح هرمـز
و طـرح گفتوگوهـای خلیـج فـارس در همیـن راسـتا از سـوی ایـران مطـرح
شـدند و الزم اسـت دیپلماسـی فعـال منطقـه ای مبتنـی بـر تنشزدایـی و
اعتمادسـازی بـا همسـایگان بـه صـورت مـوازی توسـط ایـران دنبـال شـود.
وی در مـورد برداشـته شـدن برخـی محدودیتهـای دیپلماتهـای ایـران
در مقـر سـازمان ملـل و پـس گرفتـن مکانیسـم ماشـه از سـوی آمریـکا نیـز
گفـت :پیشبینی شـده بـود کـه محدودیتهـای دیپلماتهای ایـران ،ویزای
کشـورهای مسـلمان و حتـی بعضـی از تحریمهـای دارویی به ویـژه داروهای
مقابلـه بـا کرونـا بعـد از روی کار آمـدن بایـدن برداشـته شـود اما اینهـا در واقع
زمینهسـازی بـرای نـدادن امتیـازات اصلـی اسـت.
ایـن اسـتاد روابـط بیـن الملـل ،هـدف آمریـکا از ایـن اقدامـات نمادیـن را
تأثیرگـذاری بـر افـکار عمومی عنـوان کـرد و گفـت :آمریکاوانمـود می کنـد
اصلا بـرای
کـه در حـال دادن امتیـاز بـه ایـران اسـت در صورتـی کـه اینهـا ً
جمهـوری اسلامی ایران در مقابـل تعهـدات اصلـی ایـاالت متحـده امتیـاز
محسـوب نمیشـود و هـدف ایـن اقدامـات در دسـت گرفتـن ابتـکار عمـل
دیپلماتیـک و منفعـل کـردن دیپلماسـی جمهـوری اسالمی اسـت و ارزشـی
نـدارد.
بازگشت آمریکا به برجام باید مشروط شود
دهقانـی فیروزآبـادی دربـاره احتمـال رفتـن ایـران ذیـل فصـل هفـت منشـور
ملـل متحـد در صـورت بازگشـت آمریـکا بـه برجـام نیز گفـت :بازگشـت بایدن
بـه برجـام بـدون لغـو تحریمهـا بـه ضرر ماسـت زیـرا به لحـاظ حقوقـی برجام
پیمانـی بینالمللـی نیسـت و یـک پیمـان چنـد جانبـه سیاسـی غیرالـزام آور
اسـت بنابرایـن میتوانـد از سـوی آمریـکا مـورد سوءاسـتفاده قـرار گیـرد.
وی ،مخالفـت اعضـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد با فعـال کردن
مکانیسـم ماشـه از سـوی ترامپ بـه خاطر حضور نداشـتن آمریـکا در برجام را
یـادآور شـد و افـزود :دموکراتهـا بـه ترامپ این نقد را داشـتند که بـا خروج از
برجـام ،اهرمهـای موجـود بـرای مهار ایـران را از بین بـرده اسـت بنابراین اگر
همـان ابتـدا ،ایـران نتوانـد امتیـازات اصلی را که لغـو تحریم هاسـت از آمریکا
بگیـرد و بایـدن به راحتـی بتواند به برجـام برگردد ،احتمال گرفتـن امتیاز برای
تهـران سـخت میشـود و حتـی می توانـد بـه فعـال شـدن مکانیسـم ماشـه از
سـوی واشـنگتن منجر شود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه معتقـد اسـت :آمریـکا بایـد بـا شـرایط خاصـی بـه برجام
برگـردد و بازگشـتش توسـط ایـران و دیگـر اعضـای برجـام مشـروط شـود و
توانایـی ایـن کشـور بـرای اسـتفاده از مکانیسـم ماشـه در صورت بازگشـت نیز
مهـار شـود و ایـن موضوعـات بایـد قبـل از بازگشـت بایـدن بـه برجـام حـل و
فصـل شـود و بـه بعـد از بازگشـت آمریـکا موکـول نشـود.
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انگلیس مدعی حمله به کشتی تجاری
این کشور در دریای عمان شد
مرکـز عملیـات تجـارت دریایـی
انگلیـس مدعـی شـد ،کشـتی ایـن
کشـور در خلیـج عمان با اسـتفاده از
یـک دسـتگاه انفجـاری مـورد حمله
قـرار گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش گـروه بینالملـل
خبرگـزاری فـارس ،مرکـز عملیـات
تجـارت دریایـی انگلیـس دیـروز
جمعـه از انفجـار در یـک کشـتی
انگلیسـی در خلیـج عمـان خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری روسـی «اسـپوتنیک» ،این حادثه در رو پنجشـنبه سـاعت هشـت و چهل
دقیقه شـب به وقـت گرینویـچ رخ داد.
ایـن مرکـز در اطالعیـهای در ایـن خصـوص اعلام کـرد« :تحقیقـات در حـال انجـام اسـت.
کشـتی و خدمـه ایمـن هسـتند ...بـه شـناورهای در حـال عبـور در منطقـه توصیـه شـده احتیاط
کننـد ».در ایـن اطالعیـه اشـارهای بـه علـت ایـن حادثـه نشـده اسـت.
سـاختار امنیـت دریانـوردی بینالمللـی ( )IMSCهـم در خصـوص ایـن حادثـه بیانیـهای صادر
کـرد .هنـوز جزئیـات بیشـتری دربـاره این حادثه در دسـترس نیسـت.
بورل:

پنجره فرصت برای ازسرگیری
برجام همچنان باز است
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا تصریح کـرد که به رغـم تدابیـر جبرانی ایـران در برجام،
پنجـره فرصـت بـرای بازگشـت ایـن توافق به مسـیر اصلـی همچنان باز اسـت
بـه گـزارش ایرنـا« ،جوسـپ بـورل» روز جمعـه در گفتوگـو بـا خبرنـگاران بیـان داشـت :اکنـون
فرصتـی بـه وجـود آمـده کـه نبایـد آن را از دسـت داد .مـن بـه عنـوان هماهنـگ کننـده برجـام
اطمینـان دارم کـه پنجـره فرصـت دیپلماتیـک بـرای از سـرگیری برجـام وجـود دارد؛ بایـد از ایـن
فرصـت اسـتفاده کنیـم و روی راهحل هایـی متمرکـز شـویم تـا برجـام را به ریـل اصلـی برگردانیم
کـه تمـام طرفهـا بـه تعهداتشـان عمـل کنند.
وی تاکید کرد که این فرصت را نباید از دست داد.
او در حالـی ایـن مطلـب را بیـان کـرد کـه ایـران و آژانـس بینالمللی انـرژی اتمی پـس از تصمیم
تهـران بـرای توقـف اجـرای پروتـکل الحاقـی تفاهـم کردنـد تـا بهمـدت سـه مـاه ،نظـارت و
راسـتیآزماییهای ضـروری بازرسـان آژانـس در ایـران بـه صـورت محـدود ادامـه داشـته باشـد.
«رافائـل گروسـی» مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی که یکشـنبه گذشـته در همین زمینه
بـه تهـران سـفر کـرده بـود ،هفته هـای آینـده بـرای برجـام را ضـروری خوانـده و گفتـه کـه توافق
موقـت آژانـس بـا ایـران یـک فرصـت گرانبها به دیپلماسـی بـرای حفـظ برجام داده اسـت.
او در گفـت وگـو بـا یک رسـانه خارجی اوضاع فعلی را "شـکننده و حسـاس" توصیـف کرد و گفت
کـه تغییـر در وضعیـت بازرسـی آژانـس از مراکـز هسـتهای اقدامـی در جهـت بهتر شـدن اوضاع
نبـوده اسـت.به ادعـای مدیـرکل آژانـس بیـن المللی انـرژی اتمی ،با ایـن توافق موقـت اطمینان
حاصـل میشـود کـه نقاط تاریکـی برای بازرسـان سـازمان ملل وجـود نخواهد داشـت.
ایـران دو سـال پـس از خـروج یکجانبـه آمریـکا از برجـام و تعلـل طرفهـای اروپایـی در عمـل به
تعهداتشـان در ایـن توافـق ،گامهایـی را تحـت نظـارت آژانـس برای کاهـش تعهداتش برداشـت
و همـواره اعلام کـرد کـه در صـورت لغـو تحریمهـا و اجـرای تعهـدات برجامـی از سـوی دیگـر
طرفهـای ایـن توافـق ،تدابیـر جبرانـی بـه سـرعت برگشـت پذیـر خواهـد بود.

