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حمایت تلویحی ظریف از خروج نیروهای آمریکایی
وزیر امور خارجه گفت: خروج مســئوالنه نیروهای خارجی از افغانســتان 
- همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف آن ها به نیروهای امنیتی افغانســتان – 

گامی در جهت صلح پایدار خواهد بود. 
بــه گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور 
خارجه، »محمد جواد ظریف« در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰  صحبت 
کردن از جنگ در افغانســتان ۲۰ ســال بعد از کنفرانــس بن را یک تراژدی 
بزرگ عنوان کرد و گفت: برای بیش از ۴۰ ســال، مردم افغانســتان متحمل 

خونریزی هایی بوده اند که عمدتا از خارج نشأت گرفته است. 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده 
و حضــور نیروهای خارجی به معضلی دیرپا بدل شــده اســت، گفت: خروج 
مسئوالنه نیروهای خارجی از افغانستان - همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف 
آن ها به نیروهای امنیتی افغانستان – گامی در جهت صلح پایدار خواهد بود. 
ازگفتوگوهایبیناالفغانیبهشمولطالبانحمایتمیکنیم

وی خاطرنشــان کرد: ایران همواره از گفت وگوهای بین االافغانی که تحت 
اختیار و رهبری خود افغان ها انجام شود، حمایت کرده است.  این گفت وگوها 
باید طالبان را نیز شــامل شده و ضمنا دســتاوردهای پس از ۲۰۰۱ را حفظ 
کند قانون اساسی دموکراتیک، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود، حقوق 
اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق زنان و مبارزه با تروریســم.  ســازمان ملل 
متحد باید در تســهیل گفت وگوهای بین االافغانی نقشی محوری داشته باشد 

و ایران برای همکاری آمادگی دارد. 
رییس دستگاه دیپلماســی تاکید کرد: همه ما می دانیم که فقر و بیکاری 
زمینی حاصلخیز برای افراط گرایی، تروریســم و قاچاق مواد مخدر مهیا کرده 
است.  مادامی که افغان ها برای ادامه حیات خود با دشواری روبرو باشند، صلح 

پایدار نخواهد ماند. 
ظریف تصریح کرد: ما به نوبه خود با وجود جنگ اقتصادی سبوعانه ایاالت 
متحده علیه مردم مان، از بیش از سه میلیون افغان میزبانی کرده ایم و آن ها از 
اقالم غذایی، حمل و نقل و خدمات درمانی یارانه ای برخوردار هســتند، ۴۷۰ 
هزار دانش آموز افغان در مدارس ما درس می خوانند، ۲۲ هزار دانشجوی افغان 

در دانشگاه های ما مشغول تحصیل هستند. 
وی از افتتــاح راه آهــن خواف هــرات در روزهای آتی خبــر داد و گفت:  
بــا بیان اینکــه مــا از طریق چابهــار افغانســتان را به جهان خــارج متصل 
می کنیــم.  نیروگاه های ما برای مردم افغانســتان بــرق تأمین می کنند و ما 
قادریــم در زمینه انرژی اقدامات بســیار بیشــتری انجام دهیــم.  اما ایاالت 
متحده به جای تســهیل این امر، با تروریســم اقتصادی ای کــه هم ایرانی ها 
 و هــم افغان هــا را هــدف قــرار داده اســت، بــرای چنیــن همکاری هایی 

مانع تراشی می کند. 
وزیر امور خارجــه گفت: اهداکنندگان کمک های بین المللی هم رویکردی 
جدا معیوب دارند که بازخورد ساده آن در ترتیب سخنرانان این جلسه نمایان 
اســت، که همســایگان را در نوبت آخر قرار داده اســت.  جهــان باید مردم 

افغانستان را باالتر از مالحظات دیگر قرار دهد. 

ویژه

هدف دیدار نتانیاهو با بن سلمان
یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به سفر مخفیانه نتانیاهو به عربستان، دلیل 
تمایل ولیعهد سعودی به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را تشکیل اتحادی 
با این رژیم در برابر سیاســت های دولت جدید آمریکا در قبال ایران دانســت.  به 
گزارش ایسنا،  روزنامه صهیونیستی اسرائیل هایوم در بخشی از یک تحلیل درباره 
دالیل مرتبط با ایران در تمایل محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به برقراری روابط 
با رژیم صهیونیستی علیرغم وجود مخالفت های داخلی در عربستان سعودی و در 
دستگاه حکومتی این کشــور، نوشت: بن سلمان بسیار درباره آینده و به ویژه این 
که دولت جدید آمریکا]دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا[ به منافع 
حیاتی آن آســیب خواهد زد،  نگران است.  او نگران است که دولت جو بایدن به 
توافق هســته ای بازگشته و شرایطی را ایجاد کند که تنها منجر به افزایش تمایل 

تهران برای تضعیف حکومت سلطنتی عربستان سعودی شود.  

پولیتیک

در  آمریــکا  پیشــین  رئیس جمهــوری 
گفت وگویی مطرح کرد که با توجه به کاهش 
اعتمــاد بیــن المللی به رهبری و سیاســت 
آمریکا، بازگشــت به توافق های بین المللی از 
جمله توافق هسته ای برای دولت جو بایدن با 
موانعــی رو به رو خواهد بود و بالفاصله اتفاق 

نخواهد افتاد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واسنگتن 
پست،  »باراک اوباما « در گفت و گویی با این 
روزنامه درباره تجدید نظر در سیاســت های 
آمریکا به ویژه در زمینه بازگشت به توافق ها 
و معاهده هــای بین المللــی از جمله توافق 
هســته ای  گفت: به نظرم مهم اســت بدانیم 
کــه اعتمادی که متحدانمان و تمام جهان به 
رهبری آمریکا داشــت یک شــبه بازگردانده 

نخواهد شد.  
اوباما با اشاره به جریانات اخیر در انتخابات 
آمریکا گفت که برای همه سوال می شود که 

آمریکا چقدر با ثبات خواهد بود.  
او افــزود: بازگرداندن موضع آمریکا درباره 
چیزهایی مانند توافق هسته ای و معاهده آب 
و هوایی پاریــس در زمینه ورود دوباره به این 
توافق ها برخی موانعی خواهد داشــت.  برای 
بقیه جای شک و تردید خواهد بود که آیا این 
اقدامــات در دولت بعدی آمریــکا باز هم به 

حالت قبل بازگردادنده خواهند شد.  
اوباما ادامه داد: آسیب هایی وارد شده است 
که تغییر این وضعیت برای ما زمان خواهد برد 
اما شکی نیست که جو بایدن افراد مناسب را 
برای آن به کار گرفته است.  من مطمئنم که 
از پس آن برخواهند  آمد اما ممکن است در 

مدت زمان کوتاهی اتفاق نیافتد. 

پیشنهاداستفادهازمیانجی
درباره  یادداشــتی  در  روزنامه ایندیپندنت 
تعامل آینــده آمریکا و ایران به ویژه در زمینه 
بازگشت به توافق هسته ای با روی کار آمدن 
دولــت جو بایــدن رئیس جمهــور منتخب 
آمریکا، نوشــت: ملحق شدن دوباره به توافق 
هسته ای مســتقیم ترین راه برای واشنگتن 
خواهد بود تا مقداری از روابط با ایران تشــنج 
زدایی کند.  بایدن قصــد خود را برای انجام 
دادن دقیقا همین کار بیان کرده است.  با این 
وجود، در دستور کار قرار دادن این طرح برای 
اجرایی کردن آن ممکن اســت پیچیده تر از 
آن باشــد که به نظر می رسد.  به طور مثال، 
از  مقامات ایران خواســتار جبران خســارت 
دست رفتن منابع درآمد خود شده اند که پس 
از خروج آمریکا از توافق هســته ای و اعمال 
تحریم ها علیه ایران رخ داد و این امتیازی است 
که رئیس جمهور جدیــد آمریکا به احتمال 
زیاد بــا اعطــای آن موافقــت نخواهد کرد.  
تحوالت  و  ریاســت جمهوری ایران  انتخابات 

داخلی آن نیز بر سختی های راه می افزاید.  
این روزنامه می افزاید: در نهایت، بازگشتن 
یا بازنگشــتن واشــنگتن به توافق هسته ای 
نســبت به این که ایران و آمریــکا برای پیدا 
کردن راهی در راســتای تنش زدایی به طور 
کلــی همکاری کنند، اهمیــت کمتری دارد.  
جو بایدن نباید وقتــش را با معکوس کردن 
سیاست رئیس جمهور پیشین آمریکا نسبت 
به ایران هدر دهد.  او باید ظرف مدت کوتاهی 
پــس از تحلیف یــک میانجی مــورد اعتماد 
بــه کار بگیرد تا پیامی روشــن و صریح برای 

دولت ایران بفرستد.  

باید این  پیام  می نویســد: این  ایندیپندنت 
باشــد که در حالی که آمریکا در بازگشــت 
به پایبندی به توافق هســته ای جدی است، 
همچنین حاضر اســت تدابیــر معتدلی)لغو 
جزیــی تحریم هــا در ازای  عقب گرد جزیی 
هســته ای( را به کار ببندد.  هدف مشــترک 
اطمینان حاصل کــردن از این خواهد بود که 
دو کشور از خصومتی که در ژانویه ۲۰۲۰]با 
اقدام دولت آمریکا در به شهادت سردار شهید 
سلیمانی در حمله ای پهپادی در عراق[ ایجاد 
شــد دوری کنند.  نه آمریکا و نه ایران از وارد 

شدن به یک درگیری نفعی نمیبرند. 
امیدژرمنها

از ســوی دیگر، روزنامه گاردین نوشــته 
اســت که وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه 
و انگلیــس بــرای گفت و گو پیرامــون اتخاذ 
رویکردی مشــترک با دولت جو بایدن رئیس 
جمهور منتخب آمریکا نسبت به احیای برجام 

دیدار کردند.  
این ســه کشــور که وزرای امــور خارجه 
شــان در برلین دیدار کردنــد، امیدوارند که 
تهــران بتواند به توافقی برســد که تحت آن 
دولت آمریــکا در ازای پایــان دادن به عدم 
پایبندی ایران به توافق هســته ای که فعالیت 
هســته ای آن را محدود می کرد،  تحریم های 

سختش را لغو کند. 
خبرگزاری رویترز، یــک مقام آلمانی روز 
دوشــنبه گفت که آلمان بــا روی کار آمدن 
دولــت جو بایــدن، رئیس جمهــور منتخب 
آمریــکا، فرصت جدیدی برای بازگشــت به 
آن چه رویکــرد فرااقیانوســی متوقف کردن 

برنامه هسته ای ایران می خواند، می بیند.  

یــک دیپلمــات آلمانی که می خواســت 
نامش فاش نشــود، گفت: بــا روی کار آمدن 
دولت جدیــد آمریکا ما فرصت ایــن را پیدا 
خواهیــم کرد که از برجام برای همان چیزی 
اســتفاده کنیم که در اصل برای همان ایجاد 
 شــده اســت، یعنی محدود کــردن برنامه 

هسته ای  ایران.  
در حالی که ایــران پس از خروج آمریکا از 
برجام و عمل نکردن اروپایی ها به تعهداتشان 
گامهایی را برای کاهش تعهدات برجامی اش 
برداشــت، این دیپلمات پــس از دیدار وزرای 
امــور خارجــه آلمــان،  انگلیس و فرانســه 
درباره ایران در روز گذشــته، مدعی شــد: با 
وجود ایــن که ایــران تا حد زیــادی در حال 
تخطی از تعهدات هسته ای اش می باشد،  نیاز 

فوری به آن وجود دارد.  
او همچنیــن اظهار کرد که ســه کشــور 
اروپایی یادشده با دانســتن این که مذاکرات 
ســختی در پیش خواهند داشت، برای دوران 

دیپلماسی سرسختانه ای آماده می شوند.  
عــالوه بر این، یک ســخنگوی وزارت امور 
خارجه فرانسه پس از دیدار وزرای خارجه سه 
کشور گفت که فرانسه مصمم است اطمینان 
حاصل شــود که ایران هیچ گاه به تسلیحات 
هسته ای دست پیدا نمی کند و تالش ها برای 
حفظ توافق هســته ای را ادامه خواهد داد که 

نقش مهمی در این باره دارد.  
بــر اســاس این گــزارش،  اظهارات ایــن 
دیپلمات هــای اروپایــی در پی ایــن مطرح 
می شــود کــه آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ با 
ناقــص تلقی کــردن توافق هســته ای از آن 
 خارج شــده و تحریم های متعــددی بر ایران

 اعمال کرد.  
ایران با گذشــت یک ســال پس از خروج 
آمریکا از توافق هســته ای و تعلل کشورهای 
اروپایی عضو توافق در عمل به تعهداتشان در 
زمینه کاهش تاثیر تحریم های آمریکا و عادی 
سازی روابط اقتصادی با  ایران،  اعالم کرد که 
در چند گام تعیین شــده تعهدات داوطلبانه 
هسته ای اش را کاهش می دهد.   مقامات ایران 
گفته اند که این اقدامات بازگشت پذیر هستند 
و به محض عملی شــدن تعهدات طرف های 

برجام به حالت قبل باز می گردند.  
جــو بایدن وعــده داده اســت در صورت 
بازگشــت ایران به پایبندی کامل به تعهدات 
هسته ای اش،  به توافق هسته ای باز می گردد.  
به ســالح  برای دســتیابی  تالش ایــران 
هســته ای در حالی از ســوی دیپلمات های 
اروپایی ادعا می شــود که مقامات کشورمان 
همــواره تاکید دارند ســالح هســته ای در 
دکتریــن دفاعی ایران هیچ جایی نداشــته و 

نخواهد داشت. 

رئیس جمهوری پیشین آمریکا به بی اعتمادی جامعه جهانی اعتراف کرد

اوباما دنبال خرید زمان برای بایدن
ژرمن ها نسبت به آینده برجام خوش بین هستند

الزام آمریکا به اجرای برجام

انتظار برای تحلیف بایدن و انتخابات ایران

انتقاد غریب آبادی از تحریم های یک جانبه و تاثیر آن بر مقابله با کرونا

توصیه های سه گانه اشتون به بایدن برای حفظ برجام

اندیشکده »کارنگی« طرح گام به گام تعامل دولت جو بایدن با ایران را پیشنهاد دادو 
نوشــت: در مرحله دوم طرح بر بازگشت همه طرف ها به ویژه ایاالت متحده به برجام و 

اجرای کامل تعهدات از سوی طرفین از جمله واشنگتن تمرکز شده است. 
به گزارش ایرنا، »موقوفه کارنگی« در یک نوشتار مبسوط به ارزیابی رویکردهای یک 
دولت دموکرات در کاخ ســفید نسبت به جمهوری اسالمی ایران و توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵ پرداخته است.  در گام نخست به آمریکا پیشنهاد شده است از زمان حضور »جو 
بایدن« در کاخ سفید به سرعت اقدامات اعتمادساز همچون رفع برخی محدودیت ها را 

برای جلب نظر ایران در دستور کار قرار دهد.  
این اتاق فکر آمریکایی در تشریح گام دوم پیشنهادی خود، از سرگیری تعامل با تهران 
را وظیفه ای سخت برای دولت جو بایدن دانست زیرا خروج یک طرفه »دونالد ترامپ« 
از توافق موجب بی اعتمادی به کاخ سفید و انزوای آمریکا شده است.  در این گزارش که 

پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد، می خوانیم:
در ماه ســپتامبر، دولت ترامپ که نتوانسته بود دیگر اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل را برای فعال کردن مکانیسم ماشه همراه کند دور جدیدی از تحریم های یک جانبه 
را با هدف تجارت اســلحه با ایران وضع کرد.  در این میان، به نظر می رســد که ۳ کشور 

اروپایی و اتحادیه اروپا به مخالفت با تالش های آمریکا، جهت فعال کردن مکانیسم ماشه، 
و حفظ فضای دیپلماســی با تهران ادامه خواهند داد.  برای بایدن سر و سامان دادن به 
سیاست های باقی مانده از دولت ترامپ درباره ایران کار ساده ای نیست.  توافق هسته ای، 
پس از آن که ترامپ در ســال ۲۰۱۸ به عضویت آمریکا در آن پایان داد ، متوقف شــد 

و رهبران ایران با توسعه برنامه هسته ای خود به افزایش تحریم ها واکنش نشان دادند. 
گامدوم:اجرایکاملودوطرفهبرجامتاژوئن۲۰۲۱

در گزارش کارنگی آمده است: در پایان مرحله دوم، هر دو کشور ایاالت متحده و ایران 
باید طی مجموعه ای از گام های هماهنگ، کاماًل با برجام منطبق شوند.  با توجه به تجربه 
اجــرای برجام )که مجموعه ای پیچیده از اقدامات را بین جوالی ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۶ 
در بر می گرفت( و با داشتن اراده سیاسی کافی در هر دو طرف، ممکن است ایران بتواند 
فعالیت های هســته ای خود را که فراتر از حد مجاز برجام اســت معکوس کند.  ایاالت 
متحــده نیز تــا ۲۱ جوالی باید گام هایی در جهت کاهش تحریم هــا بردارد.  در میان 
ســایر اقدامات، الزم است ایران ذخایر اورانیم غنی شــده با درصد کم را کاهش دهد و 
سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز را باز کند.  مراحل تحقیق و توسعه که فراتر از برجام 

است هم متوقف شود.  

اندیشــکده مارشال )gmfus( در تحلیلی به قلم کریستینا کاچ نوشت: در چهار 
ســال گذشــته خاورمیانه و مدیترانه منطق های بودهاند که رئیس جمهور دونالد 
ترامپ با سیاســت های مخرب اش موجبات تنش بیشتر در آن ها را فراهم کرده بود، 
حاال کشور های اروپایی احتماال از پایان عصر ترامپ خوشحال خواهند شد.  در عین 
حال، آن ها به طرز دردناکی آگاه هســتند که بســیاری از اقدامات صریح ترامپ را 

نمی توان به راحتی کنار گذاشت. 
به گزارش انتخاب ، در ادامه این مطلب آمده اســت: در حالی که اکثر دولت های 
اروپــا با بازگرداندن فلســطینی ها به میز مذاکره از طریق از ســر گیری کمک های 
واشــنگتن نفس راحتی خواهند کشــید، با این حال همچنــان انتظار تغییر بزرگی 
حداقل در کوتاه مدت نمی رود.  دولت بایدن نه تصمیم به انتقال ســفارت اسرائیل 
به بیت المقدس و نه به رسمیت شناختن حاکمیت این کشور بر بلندی های جوالن 
را تغییر نخواهد داد.  از ســویی عادی سازی روابط اسرائیل و امارات متحده عربی، 
بحرین و ســودان به ترتیب در اروپا به عنوان یکی از معدود نتایج مثبت ریاســت 
جمهوری ترامپ تلقی می شــود.  بسیاری عمیقاً نگران بودند که این عادی سازی به 
ضرر فلسطینی ها باشد، اما حاال کشور های اروپایی منتظرند که دولت بایدن حقوق 

و نگرانی های فلسطینی ها را مجدداً در دستور کار قرار دهد. 
بارزتریــن اولویت مشــترک اروپا و دولت بایــدن در خاورمیانه قرار دادن روابط 
با ایران در وضعیت ســالم تری اســت.  بایدن بار ها متعهد شده که بعد از به قدرت 
رســدن دوباره به برجام باز خواهد گشــت.  با این اوصــاف، اروپا تصور نمی کند که 

ریاســت جمهوری بایدن شبیه دوره اوباما باشد.  اکثر پایتخت های اروپایی می دانند 
که ایده اساسی برجام جداسازی پرونده هسته ای از مسائل گسترده منطقه ای با ایران 
به پایان رسیده است.  آن ها انتظار ندارند واشنگتن مجدداً بدون درخواست بیشتری 
برای مذاکره به برجام بازگردد.  با این اوصاف به نظر می رسد مسائل منطقه ای روی 
میز خواهد بود.  در حال حاضر سیاست گذاران در حال انتخاب گزینه های مختلف 
برای تعیین توافق ســریع معامالت متقابل بین مراســم تحلیف بایدن در ژانویه و 
انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند.  با توجه به امتناع دولت ترامپ از همکاری 
بــا تیم انتقالی بایــدن و این واقعیت که اولویت دولت بعــدی اصالح امور در داخل 
کشور است، در مورد زمان از سر گیری مذاکرات با تهران تردید منطقی وجود دارد.  
بنابراین، از دیدگاه اروپا، شــاید ریاست جمهوری بایدن به معنای بازگشت سریع به 
برجام نباشد، اما قطعاً و مهمتر از همه به معنای بازگشت به دیپلماسی مشترک فرا 

آتالنتیک به سمت ایران است. 
دومیــن منطقه ای که کشــور های اروپایی امیدوار به همــکاری با دولت بایدن 
هستند، موضوع ترکیه است.  آنکارا امروز از مدیترانه تا دریای اژه و قره باغ دخالت 
می کنــد و اروپا به تنهایی قادر به مهار آن نیســت.  اختالف مــداوم بین ترکیه و 
یونان در مورد خط کشــی دریایی در مدیترانه شــرقی، که این دو متحد ناتو را در 
تابستان امسال در آستانه تقابل مستقیم نظامی قرار داد، همچنان مورد نگرانی ویژه 
کشــور های اروپایی است.  در زمان های قبل از ترامپ، اختالفات بین ترکیه و یونان 

به طور معمول توسط آمریکا حل شده است.  

»کاظم غریب آبادی« ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ملل و ســایر ســازمان های بین المللی مستقر در وین، در چهل و هشتمین اجالس 
شــورای توسعه صنعتی یونیدو و سازمان توســعه صنعتی ملل متحد که به طریق 

مجازی برگزار شد، شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت. 
غریب آبادی در این نشست با اشاره به نقش اساسی و محوری یونیدو در فعالیت ها 
و برنامه های توسعه ای در کشورهای در حال توسعه و همکاری های جاری بین ایران 
و این ســازمان از طریق اجــرای چندین پروژه، گفت: اجرای تعهــدات بین المللی 
کشــورها در حصول توسعه جامعه صنعتی و ایجاد محیطی توانمند برای بهره مندی 
و رفاه مردم از طریق تالش مشــترک، تقســیم وظایف مبتنی بر چندجانبه گرایی و 
همکاری بین المللی و حفظ و تقویت اهداف متحد برای چندجانبه گرایی تســهیل 

می شود. 
وی در همین راستا تأکید کرد: ما باید از چند جانبه گرایی به عنوان یک ارزش 
برای صنعتی ســازی محافظت کنیم و معتقدیم که راه طوالنی تا رسیدن به توسعه 

پایدار و ایجاد جهانی با رفاه بیشتر و سالم تر برای مردم در پیش است. 
نماینده دائم ایران در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره به موضوع کرونا، 
مقابلــه با این بیماری همه گیــر را نیازمند واکنش چندجانبــه جامع، هماهنگ و 
گســترده برای حمایت از کشورهای نیازمند و قادر ساختن آنها برای تدابیر جبران 
کننده بهتر برشــمرد و افزود: ما نگرانی عمیق خود را درخصوص پیامدهای جدی 

کرونا بر بســیاری از کشورهای در حال توســعه از جمله کشورهای آسیب پذیر و 
آنهایی که با چالش های جدی که خارج از کنترل آنها هست، اعالم می کنیم. 

بــه گفته وی این بیماری عمیقا بر توانایی این کشــورها بــرای مقابله با کرونا و 
همچنین سرمایه گذاری در اجرای توسعه پایدار اثر می گذارد. 

ســفیر ایران در این راســتا با تاکید بر اینکه پاســخ به کرونا نیازمند همکاری و 
همبســتگی جهانی است، افزود: ما کماکان شاهد اســتفاده از تحریم های یکجانبه 
علیه کشــورها هستیم که در تناقض آشــکار با اهداف و اصول منشور ملل متحد، 
حقــوق بین الملل، حقوق بشــر و همچنین اصول چندجانبــه گرایی و هنجارهای 

دیپلماسی و روابط بین الملل است. 
غریب آبادی ادامه داد: قویا معتقدیم اکنون زمانی حیاتی برای همکاری و ارتباط 
نه تنها بر اســاس مسئولیت مشــترک، بلکه همچنین به واسطه اتخاذ اقدام قاطع 

مشترک به عنوان یک جامعه بین المللی است. 
وی مبارزه با این همه گیری را یک مبارزه جهانی برشمرد. 

غریــب آبادی در پایان ضمن ابراز نگرانــی از پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت 
کرونا بر کشــورهای در حال توسعه، تاکید کرد: یونیدو می بایست تالش های خود را 
در همکاری با سایر نهادهای سازمان ملل به منظور تضمین ارائه ظرفیت و فرصت ها 
و همچنین ادامه دسترســی به تجهیزات مورد نیاز برای کشــورهای نیازمند و نیز 

تولید و توزیع عادالنه واکسن، افزایش دهد. 

»کاترین اشــتون« مســؤول پیشین سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا که در دوره مســؤولیتش در 
مذاکرات هسته ای با ایران نقش داشت، در مقاله ای 
به »جو بایدن« ســه توصیه برای حفظ برجام ارائه 

کرد. 
به گزارش ایرنا، اشــتون دوشنبه در مقاله ای در 
مجله تایم نوشــت: برای دولت بایدن آسان نیست 

که به توافقی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن 
خارج شد، بازگردد. 

وی با اشــاره به اینکه بسیاری از اعضای کنگره 
عالقه ای به توافق با ایران نداشتند، افزود: تقریباً همه 
نامزدهای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا 
می گفتند که یا شرایط برجام را سخت تر کرده یا به 

طور کلی آن را پاره می کنند. 

اشــتون در بخــش دیگــری از مقالــه خود 
نوشــت: ایرانی ها از این خصومــت آگاه بودند.  آنها 
در جریــان مذاکرات این نگرانی را مطرح کردند که 
آیا دولت جدید به توافــق پایبند خواهد بود یا نه.  
پاســخ این بود که دلیلی وجود ندارد که باور کنیم 

یک توافق موثر کنار گذاشته می شود. 
اشــتون که در زمان حاضر عضو مجلس اعیان 
انگلیس اســت، افزود: بایدن تیمی باتجربه دارد که 
می تواند برنامه ریزی کند که چه کاری انجام دهد و 
از تخصص افراد زیادی که در مذاکرات بر سر برجام 

حضور داشتند، استفاده کند. 
این مقام انگلیسی سه پیشنهاد برای حفظ برجام 
به بایدن ارائه کرد و نوشت: نخست، تیمش را تقویت 
کند.  اتحادیه اروپا را برای گرد هم آوردن گروه ۵+۱ 
متقاعد کند.  با رهبران هر یک از کشورها مشخصاً 

درباره این موضوع صحبت کرده و از آنها بخواهد که 
وزرای خارجــه خود را برای مالقات با وزیر خارجه 
جدید آمریکا آماده کنند.  او همچنین باید تصمیم 

بگیرد که چه کسی مذاکرات را هدایت کند. 
اشــتون ادامه داد: دوم آنکه برجام را به عنوان 
توافق اول قرار دهــد، نه توافق آخرین.  هرگز قرار 
نبود که توافق ســال ۲۰۱۵ نقطه پایانی مذاکرات 
باشــد.  این توافــق به یک نگرانی بــزرگ و خاص 
می پرداخت یعنی برنامه غنی سازی اورانیوم ایران؛ 

و نسبتاً موفق بود. 
وی مدعی شد: تا زمانی که ترامپ، آمریکا را از 
توافق خارج نکرد ایران به تعهدات خود پایبند بود.  
همه ما از مسائل بسیار دیگر از جمله سیستم های 
موشکی بالستیک گرفته تا بلندپروازی های آنها در 
منطقه آگاه بودیم اما این موضوع تخته سنگی بود 

که باید از ســر راه برداشته می شد تا بتوان جلوتر 
رفته و بقیه مســائل را حل کنیم.  بایدن و تیمش 
باید تصویری ترسیم کنند در مورد اینکه این موضوع 
چگونــه با یک راهبرد منطقه ای بزرگ تر تناســب 
پیدا می کند و بایدن توافق اخیر میان اســرائیل و 

کشورهای عربی را مد نظر قرار دهد. 
اشــتون در مورد آخرین توصیه خود ادعا کرد: 
ســوم آنکه برجام را بر پایه قوی تری قرار دهد.  این 
به معنای همکاری بــا کنگره، یافتن راه هایی برای 
اطمینان بخشــی به توافق تا زمانی که همه به آن 
پایبند هســتند، ایجاد اهداف بلندمدت تر به عنوان 
ابزاری برای جلب حمایت از آن اســت.  بازگشــت 
به برجام از طریق اختیارات ریاست جمهوری برای 
حفظ آن شاید در کوتاه مدت کارساز باشد اما یک 

رویکرد پایدار نیست.   


مدیرعامل شرکت ناوگان ریلی البرز نیرو خبرداد

تولید لکوموتیو پارس-۳۳ در داخل کشور

مشکل ســرمایه گذاری در خرید لکوموتیو، نرخ 
پاییــن اجاره آن و در مقابــل هزینه های باالی آن 
است.  در شرایط موجود حتی لکوموتیو های دولتی 
نیز با این مشــکل مواجه هســتند و قادر به تامین 

هزینه های خود نیستند. 
تولیدلکوموتیوپارس-33

درداخلکشور
این در شرایطی است که حتی با برداشته شدن 
تحریم ها، لکوموتیو تولید شده با کمک شرکت های 
خارجــی نیز ۳ تــا ۴ میلیون یــورو هزینه خواهد 
داشــت که با این نرخ نمی توانــد بازدهی اقتصادی 
داشته باشد.  از طرفی واردات لکوموتیو دست دوم 
نیــز با موانع متعددی مواجه اســت و قیمت تمام 
شــده لکوموتیو چینی هم حدود ۱/۵ تا ۲ میلیون 
یورو است که این لکوموتیو ها هم نمی توانند بازدهی 
اقتصادی داشــته باشند.  شــرکت البرز نیرو برای 
حل این مشکل به ایده جدیدی در ساخت لکوموتیو 
رســیده و در این شرایط توانســته به بقای صنعت 
تولیدی لکوموتیو در کشــور کمک کند.  لکوموتیو 
پارس-۳۳ توســط شرکت البرز نیرو و برای توسعه 
ناوگان این شــرکت ســفارش داده شده و با کمک 
صنایع داخلی تولید شــده اســت.  مجتبی لطفی، 
مدیرعامل شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو 
درباره ایده طراحی لکوموتیو پارس-۳۳ در گفت وگو 
بــا »دنیای اقتصاد« گفت: برای ســاخت و طراحی 
لکوموتیو اقتصادی با اســتفاده از تجربه کشورهای 
دیگر یک لکوموتیو جدید تولید کرده ایم که قیمت 
تمام شده آن پایین است.  در ساخت و طراحی این 
لکوموتیو قطعاتی مانند بدنه، شاســی، سیم کشی، 

لوله کشی،  سیستم کنترل و بسیاری تجهیزات دیگر 
نوسازی می شود و تعدادی از تجهیزات را به صورت 
بازسازی شده استفاده کرده ایم تا قیمت تمام شده 
لکوموتیــو کاهش یابــد.  وی افزود: این یک تجربه 
جدید اســت و برای اولین بــار در ایران با همکاری 
واگن پارس و بیش از ۳۰ شرکت داخلی قطعه ساز، 

لکوموتیــو پارس-۳۳ را تولید کرده ایم که با قیمت 
تمام شــده پایین تر می تواند در بازار فعلی فعالیت 
کند.  لطفی درباره ساخت این لکوموتیو گفت: برای 
ســاخت لکوموتیوپارس-۳۳ از پلتفــرم لکوموتیو 
جنرال موتورز )GM( اســتفاده شــده است.  این 
لکوموتیو تغییر یافته مدل GT-۲۶ جنرال موتورز 
بوده که از میکرو پروسســور، شکل بدنه، سیستم 
خنک کننده جدید و ارتقا یافته اســتفاده می شود.  
وی افزود: ایده جدیدی که در ساخت این لکوموتیو 

استفاده شده این اســت که تجهیزاتی را در آنها به 
صورت نو اســتفاده کردیــم و تجهیزات داخلی به 
ویژه بخش هایی که گران قیمت تر بود را به صورت 
بازسازی شــده اســتفاده کردیم.  در کشورهایی 
مانند آفریقای جنوبی و کرواسی که مشکل تحریم 
هم ندارند نیز به این صورت لکوموتیو را ســفارش 
می دهند تا با کاهش قیمت تمام شده، بهره وری و 
بازده اقتصادی را با توجه به شــرایط فعلی افزایش 
دهند.  اگر روزی بازار لکوموتیو کشش داشته باشد 
و تحریم ها برداشته شود و درآمد شرکت های مالک 
لکوموتیو باال باشد می توانیم پارس-۳۳ را با قطعات 
کامال نو نیز تولید کنیم.  مدیرعامل شــرکت البرز 
نیرو در رابطه با زمان بهره برداری از این لکوموتیوها 
گفت: از ۱۰ دســتگاه لکوموتیو پــارس-۳۳ قرار 
بود امسال حدود ۶ دســتگاه لکوموتیو پارس-۳۳ 
را به ناوگان شــرکت اضافه کنیم، ولی با توجه به 
مشــکالت ناشــی از کووید-۱۹ حاال برنامه برای 
اضافه کردن ۴ دستگاه لکوموتیو جدید به ناوگان تا 
پایان ســال داریم و بقیه سال آینده تولید خواهند 

شد. 

وی دربــاره قیمت تمام شــده این لکوموتیو در 
مقایســه با لکوموتیوهای مشــابه گفت: لکوموتیو 
پــارس- ۳۳ تقریبــا نصف قیمت تمام شــده یک 
لکوموتیــو وارداتــی و ۴۰ تا ۴۵ درصــد کمتر از 
لکوموتیو نو ســاخت داخل با کمک شــرکت های 
خارجی است؛ باتوجه به اینکه هزینه های نگهداری 
لکوموتیو قابل حذف نیستند.  لطفی در ادامه افزود: 
یکی از خصوصیات صنعت لکوموتیو این اســت که 
تجهیزات آن خاصیت جابه جایــی دارند.  اگر غیر 
از این باشد سرمایه گذاری در بخش لکوموتیو ادامه 
پیدا نخواهد کرد؛ بخش دولتی ســال ها اســت که 
لکوموتیو نخریــده و بخش خصوصی در اوایل دهه 
۹۰ تعــدادی لکوموتیو خریده، ولی با مشــکالت 
اقتصادی، تحریم ها و افزایش نرخ ارز مواجه شــده 
و عمال خرید لکوموتیو توسط بخش خصوصی ۲ تا 
۳ ســال است که متوقف شــده است.  قیمت یک 
دســتگاه لکوموتیو بســته به نو و دست دوم بودن 
بیــن ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و با این 
نرخ هزینه های لکوموتیو و ســرمایه گذاری صورت 

گرفته بازگشت ندارد. 


