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گزارش کار وزیر امور خارجه از نیویورک

»حسین امیر عبدالهیان« وزیر امور خارجه کشورمان گزارشی از برنامه های 
پیش رو در در ۷۶ امین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه 
کرد. وزیر امور خارجه روز دوشــنبه به وقــت محلی پس از ورود به نیویورک 
اظهار داشــت: ســفرم به نیویورک در راستای شــرکت در هفتاد و ششمین 
مجمع عمومی سازمان ملل انجام می شود. امیرعبداللهیان افزود: با استفاده از 
فرصت حضور همتایان و مقامات عالی رتبه کشورها برنامه ای که همکاران در 
نمایندگی )ایران در سازمان ملل ( تنظیم کرده اند، حدود ۵۰ مالقات، جلسه 
و شرکت در نشست های مختلف است. وزیر امور خارجه تصریح کرد: امیدوارم 
با استفاده از فرصتی که پیش آمده بتوانیم در راستای سیاست خارجی متوازن 
و دیپلماسی فعال، پویا وهوشــمند دولت سیزدهم در تنظیم و توسعه روابط 
خارجی با همه مناطق جهان و کشورهایی که هدف گذاری شده، مشورت ها و 
گفت وگوهایی را با همتایان داشته باشیم. امیرعبداللهیان تاکید کرد: از جمله 
موضوعاتی که در دســتور کار اســت، با نگاه به همسایگان و با نگاه به اولویت 
آسیا و همچنین تمرکز بر سیاست خارجی متوازن و تعامل با همه کشورهای 
جهان، پیگیری دیپلماســی اقتصادی از جمله برنامه های گفتگوها خواهد بود. 
وزیر امور خارجه افزود که  توجه به مشــکالت و تســهیل امور ایرانیان خارج 
از کشــور از برنامه های دیگری است که در نشستی که در محل نمایندگی ما 
در نیویورک، همکاران و مســووالن تدارک دیده شده است، و کارکنان دفتر 

حفاظت منافع ما از واشنگتن هم حضور خواهند داشت، بررسی می شود.
امیرعبداللهیان گفت که امیدواریم بتوانیم مشــکالت ایرانیان مقیم آمریکا 
را با نگاه به تســهیل مســایل و با نگاه به اینکه از ظرفیــت ایرانیان مقیم در 
آمریکا در راســتای برنامه های دولت ســیزدهم بتوانیم استفاده مطلوب و در 
عین حمایت قوی ای از جامعه ایرانیان در خارج از کشــور داشــته باشــیم، 

برطرف کنیم.

ویژه

اسالمی: 
آمریکا باید تمام تحریم های خود علیه ایران را 

لغو کند
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه شصت 
و پنجمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با رافائل گروســی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و الکســی لیخاچیوف رئیس شــرکت 

دولتی روس اتم به طور جداگانه دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی درباره دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: مالقات با مدیر کل آژانس در امتداد و پیرو بازدید ایشــان 
و مذاکــرات و گفت وگوهای تهران بود. ما تاکیــد کردیم که هیچ انحرافی در 
برنامه هســته ای نداریم و باید با رفتار حرفــه ای و فنی و به دور از نفوذهای 
سیاســی، روابط ایران و آژانس مبتنی بر قوانین و مقررات تســهیل و تسریع 
شــود. معاون رئیس جمهور در ادامه دیدارهای خود در وین با هیئت روسی به 
ریاست الکسی لیخاچیوف، رئیس شرکت دولتی روس اتم دیدار کرد و درباره 
این دیدار گفت: دیدار خوب، ســازنده و دوستانه ای بود. وی افزود: تولید برق 
هسته ای برای جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد؛ در 
سفری که در آینده به مسکو خواهیم داشت در خصوص نحوه تعامل و سرعت 
بخشــیدن در پیشرفت واحدهای جدید نیروگاه بوشهر صحبت خواهیم کرد و 

هماهنگی الزم انجام می شود.
تاکید بر لغو تحریم ها 

محمد اســالمی روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبری »ان. اچ. کی« 
ژاپن تاکید کرد که آمریکا باید آنچه را که او سیاســت های نادرســت خواند، 
اصــالح کند. وی در این خصوص افزود: آمریکا بــه وظایف و تعهداتی که در 
توافــق هســته ای ۲۰۱۵ با آنها موافقت کرده بود عمل نکــرد، لذا باید همه 

تحریم هایش را لغو کند و سریعا به برجام بازگردد.
رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران اعالم کرد: ایران متناســب با آنچه که 
آمریــکا انجام می دهــد گام به گام اقدام خواهد کرد. ایــن گزارش می افزاید: 
برنامه هسته ای ایران در صدر دستور کار کنفرانس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار دارد که روز دوشنبه در وین آغاز شد. بر اساس این گزارش، 
رافائل گروســی مدیر کل آژانس از ایران خواسته است در بازرسی های آژانس 
از تاسیسات هسته ای این کشور همکاری کند. تلویزیون ژاپن در پایان آورده 
است: دولت بایدن برای نجات برجام، مذاکرات غیرمستقیمی را با ایران در ماه 
آوریل شروع کرد اما این گفت وگوها به دلیل عدم توافق بر سر موضوعاتی از 

جمله میزان کاهش تحریم ها متوقف ماند.

تبعات 20 سال حضور آمریکا در افغانستان
هزینه ۲ دهه اشــغالگری آمریکا و حضور نظامی در افغانستان اینک بر دوش 
مردم این کشــور جنگ زده قرار گرفته است. اگر چه دولت »جو بایدن« همواره 
از تصمیم خود در زمینه خروج غیرمســووالنه از افغانستان حمایت می کند اما 

بی تردید پیامدهای بحران افغانستان تا مدت ها دامن دولت او را خواهدگرفت.
از ســال ۲۰۰۱ که آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم، افغانستان را به اشغال 
خود درآورد، مردم این کشور تا کنون در فقر و ناامنی روزگار گذرانده اند اما این 
اشغالگری برای خود آمریکا نیز پرهزینه بوده است؛ موضوعی که ترامپ و متعاقب 
آن، بایدن را به این نتیجه رســاند به هر قیمتی که شده باید خاک افغانستان را 
برای همیشه ترک کنند. در ارتباط با هزینه های دو دهه ای آمریکا در افغانستان 
به تازگی »دانشگاه براون« در یک بررسی همه جانبه، برآورد کرده که این کشور 
در ۲۰ سال گذشته که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میالدی آغاز شده، در مجموع ۲.۲۶ 
تریلیون دالر برای جنگ در افغانستان هزینه کرده است. این بدان معناست که 
این جنگ روزانه ۳۰۰ میلیون دالر برای آمریکا خرج برداشته و سرانه آن به ازای 

هر فرد افغانستانی معادل ۵۰ هزار دالر بوده است.
در ادامه این بررســی آمده اســت که ۲.۲۶ هزار میلیارد دالر هزینه شده در 
افغانستان شامل بیش از ۸۰۰ میلیارد دالر هزینه های مستقیم جنگ و افزون بر 
۸۵ میلیارد دالر صرف شده برای آموزش ارتش مغلوب افغانستان بوده است. اما از 
نظر جانی نیز جنگ افغانستان موجب جان باختن دو هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی 
و نزدیک به چهار هزار پیمانکار غیرنظامی آمریکایی شده است. همزمان ۶۹ هزار 

نظامی افغانستان، ۴۷ هزار غیرنظامی و ۵۱ هزار ستیزه جو نیز کشته شده اند.
حال این پرسش به ذهن می رسد که این همه هزینه مالی و جانی آمریکا چه 
ســودی برای مردم افغانستان داشته است؟ آمریکا پس از دو دهه اشغال نظامی 
افغانســتان درحالی نیروهای خود را از این کشور خارج کرد که اوضاع امنیتی، 
اقتصادی و اجتماعی افغانســتان در مقایسه با ۲۰ سال قبل بهبودی نیافته بود. 
تحلیلگران معتقدند که حضور نظامی طی این سال ها جز میلیاردها دالر خسارت 
و کشته شدن تعداد زیادی از سربازان آمریکایی و اعضای ناتو، کشته شدن هزاران 
شهروند افغانستان دستاوردی نداشته است. همچنین تجربه افغانستان بر ادعاهای 
گذشــته حامیان آمریکا خط بطالن می کشد؛ ادعاهایی مبنی بر اینکه آمریکا به 
هر نقطه ای از جهان وارد شده به توسعه آنجا کمک کرده است. اگر آمریکا طی 
دو دهه اخیر در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان سرمایه 
گذاری می کرد، افغانستان بی تردید از نظر توسعه یافتگی بسیار جلوتر از شرایط 
اسفبار کنونی بود. ضمن اینکه دموکراسی مد نظر آمریکا در افغانستان حتی به 
شــکل ظاهری از ارگ حکومتی در کابل فراتر نرفت. عدم اجماع سیاسی، فقر، 
فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون نیز پس از حضور نیروهای خارجی مهم ترین 
چالش های داخلی بوده است. در زمینه ریشه کن کردن تروریسم و افراط گرایی 
در افغانستان نیز آمریکا ناکام ماند. طی سال های اخیر همواره خاک افغانستان 
جوالنگاه تروریســت هاو حمالت تروریستی بود و پس از خروج نظامیان آمریکا 
نیز گروه های افراطی دیگری ســربرآورده اند که گروهک تروریستی موسوم به 
»داعش خراســان« از آن جمله است؛ این گروه تندرو اخیرا با حمالت مرگبار به 
فرودگاه کابل۱۷۰ نفر از مردم بیگناه افغانســتان و ۱۳ نیروی نظامی آمریکایی 

را کشتند.
بی تردید پس از خروج غیرمســووالنه آمریکا، تحرکات گروه های تروریستی 
افزایش خواهد یافت. چندی پیش »ویلیام برنز« رئیس سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( تاکید کرد این یک واقعیت است که با خروج نظامیان آمریکایی از 
افغانســتان توانایی دولت ایاالت متحده برای جمــع آوری اطالعات و واکنش به 

موقع به تهدیدهای تروریستی کاهش می یابد.
وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان برایند راهبرد ناکارمد آمریکا دراین 
کشور است. بایدن پیشتر به زنان و دختران افغان وعده داده بود که پس از خروج 
نظامیــان آمریکایی از حقوق  آنها حمایت می کند؛ وعده ای که مانند بســیاری 
از وعــده های دیگر تو خالی بود. در پیوند با تداوم کمک های بشردوســتانه به 

افغانستان نیز قضیه به همین منوال است.

اتمی

استراتژیک

گروه سیاسی  - مهدی یزدی: مذاکرات 
فشرده ای در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل درباره سرنوشــت برجام در جریان است. 
دیپلمات های کشورهای ۱+۴، نماینده اتحادیه 
اروپا و وزرای خارجه ایــران و آمریکا به دنبال 
یافتن راهی برای ادامه مذاکرات وین هســتند. 
گفته شــده که »انریکه مورا« معاون مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای تالش 
برای ازســرگیری مذاکرات ویــن با نمایندگان 
ایــران و مجموعه ۱+۴ در نیویــورک دیدار و 
رایزنی می کند. انریکه مــورا در مذاکرات وین 
برای احیای توافق هســته ای، نماینده اتحادیه 
در این نشســت ها بود و ریاست آن را بر عهده 

داشت.
به مــوازات مذاکرات پراکنــده در نیویورک 
درباره ازســرگیری مذاکرات وین ، وزیرخارجه 
فرانسه خبر از احتمال برگزاری نشست اعضای 
۱+۴ در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحــد داد. »ژان ایو لودریان« وزیر امورخارجه 
فرانســه در یک کنفرانس خبری پس از ورود 
به نیویورک برای شــرکت در نشســت مجمع 
عمومی ســازمان ملل گفت که قرار اســت در 
جریان این ســفر با سرگئی الوروف و وانگ یی 
وزیران امورخارجه روســیه و چین دیدار کند. 
وزیرخارجه فرانســه همچنین گفت که زمان 
علیه هرگونه توافق هسته ای احتمالی با تهران 
می گذرد و با گذشت زمان، ایران به فعالیت های 

هسته ای خود سرعت می دهد.
در واکنش به ســخنان وزیرخارجه فرانسه 
، »ســعید خطیــب زاده« ســخنگوی وزارت 
امورخارجه ایران گفت : گفت: قبال هم وزیران 
خارجه نســبت به این امر اظهــار عالقه کرده 

بودند.
وی ادامه داد: برجام یکی از موضوعات مورد 
بحث وزیران خارجه خواهد بــود که در اینجا 
حضور دارند اما نشســتی با اعضــای ۱+۴ در 
دستور کار نیست و نشست با اعضای برجام دو 

جانبه خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید 
براینکــه نشســت وزرای ۱+۴ در نیویورک در 
دستورکار نیست،گفت: هر نشست و جلسه ای 
هماهنگی قبلی و تنظیم دســتورکار الزم دارد، 
همانطور که قبال تاکید شــد گفتگوهای وین 
به زودی و طی چندهفته آتی از سرگرفته خواهد 

شد و این به اطالع۱+۴ رسانده شده است.
وی در ادامــه افزود: امــا در عین حال الزم 
اســت قبل از آن،  تیم سیاست خارجی دولت 
جمع بندی نهایی خود در خصوص کم و کیف 

گفتگوها را انجام دهد.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به اینکه آیا 
نشست وزرای خارجه ایران و  ۱+۴  در دستور 
کار قــرار دارد، گفت:  برجام و گفتگوهای وین 
یکی از موضوعــات اصلی مالقات های دوجانبه 
با آقای بورل )مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا(  و وزرای خارجه حاضر از ۴+۱ خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: اما نه 
برنامه ای برای جلسه وزرای خارجه ایران و ۴+۱ 

از قبل تنظیم شده اســت و نه اینکه بر اساس 
اطــالع ما همه وزرای خارجه ۴+۱ در نیویورک 

حاضر هستند.
اهمیت مذاکرات از نگاه اروپا

جــوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا در جمع خبرنــگاران برگزاری 
نشستی با حضور روسیه، چین، انگلیس، فرانسه 
و آلمان در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک برای گفت وگو درباره 

احیای برجام را غیر محتمل دانست.
وی در این باره اظهار داشت: بعضی از سال ها 
چنیــن دیدارهایی انجام می شــود، بعضی از 
سال ها برگزار نمی شود. در حال حاضر برگزاری 
نشســت ۱+۴ برای بازگشت به رایزنی ها درباره 

توافق هسته ای در دستور کار نیست.
بورل در ادامه خاطر نشــان کــرد: در حال 
حاضر آنچه اهمیت دارد، برگزاری نشســت در 
ســطح وزیران خارجه )۱+۴( نیست، بلکه اراده 
و تمایل تمام کشــورهای طرف برجام برای از 

سرگیری مذاکرات وین است.  مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا همچنین از دیدار خود 
بــا حســین امیرعبدللهیان وزیــر امورخارجه 
کشــورمان در نیویورک خبر داد و گفت که او 
را برای از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات وین 
ترغیب خواهد کرد. جوزپ بورل اظهار داشت: 
ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
درخواســت کرد که رایزنی ها بــه طور موقت 
متوقف شــود تا بتواند به طور کامل مذاکرات 
را بررســی و همه چیز را به درستی درباره این 
مســئله مهم درک کند. اکنون تابستان رو به 
پایان است و ما انتظار داریم که رایزنی ها هرچه 

سریعتر در وین دوباره آغاز شود.
چانه زنی آمریکا ، انگلیس و آلمان

وزارت امورخارجه آمریکا با انتشــار اطالعیه 
ای که روی وب سایت این وزارتخانه قرار گرفته 
اســت، اعالم کرد که آنتونی بلینکن و الیزابت 
تراس وزیــران امورخارجه آمریکا و انگلیس در 
حاشیه نشســت ساالنه مجمع عمومی سازمان 

ملل در نیویورک دیدار کردند.
در این اطالعیه آمده است: دو طرف در این 
دیدار درباره یک سری موضوعات، شامل اوضاع 
افغانستان، بحران تغییرات آب و هوایی، ایران، 
ایندوپاســیفیک آزاد و همچنین تقویت روابط 

اقتصادی میان دو کشور بحث و رایزنی کردند.
به گفته بریتانیا ، آنها بر لزوم بازگشت سریع 
ایران بــه مذاکرات وین دربــاره احیای برجام 
تاکید و توافق کرده اند. بلینکن نیز با انتشار یک 
توئیت از دیدار خــود با وزیر امورخارجه جدید 
انگلیس ابراز خرســندی کرد و گفت که درباره 
موضوعات مختلف از ایران و افغانســتان گرفته 

تازایندوپاسیفیک بحث و رایزنی داشته اند.
در همیــن حــال، »هایکــو مــاس« وزیر 
امورخارجــه آلمان پیش از ســفر به نیویورک 
برای شرکت در نشست ساالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل بیانیه ای منتشر و برنامه های خود 

در جریان این سفر را اعالم کرد.
وی در بخشــی از بیانیه خــود تاکید کرد: 
وقت برای توافق هســته ای با ایران تنگ است 
و دعــوت از تهران برای بازگشــت به مذاکرات 
وین نمی تواند همیشگی باشد. ماس ادامه داد: 
اکنون دولت جدید )ایران( باید سریع راه خود 
را برای بازگشــت به میز مذاکره بیابد. در این 
خصوص نیــز در روزهای آینده گفت وگوهایی 
خواهیم داشت.ایران تا یک سال پس از خروج 
آمریکا از برجام بــه تمامی تعهداتش ذیل این 
توافــق عمل کرد تا به کشــورهای اروپایی که 
وعده می دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را 
جبران می کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این 

وعده تالش کنند.
اما پــس از گذشــت یک ســال از خروج 
آمریــکا از برجام، تهران اعــالم کرد با توجه به 
اینکه کشورهای اروپایی به وعده هایشان عمل 
نکرده انــد، در چنــد گام تعهداتش ذیل برجام 
را کاهــش خواهد داد. کاهــش تعهدات ایران 
بر اســاس مفاد توافق هســته ای برجام صورت 

می گرفت.

خطیب زاده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد

از سرگیری مذاکرات وین در هفته های آتی
مذاکرات پراکنده در نیویورک درباره مذاکرات وین ادامه دارد

هشدار ایران در پنهان کاری اتمی عربستان

همه در انتظار سرنوشت نهایی برجام

نماینده ایران در پاسخ به ادعاهای ضد ایرانی 
وزیر انرژی عربستان سعودی در جریان کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انــرژی اتمی تصریح 
کرد که ریــاض هنوز نســخه قدیمی »پروتکل 

مقادیر کوچــک« را اجرا می کند و در نتیجه، از 
نظارت و راســتی آزمایی جامع برنامه هسته ای 

خود توسط آژانس جلوگیری می کند.
به گــزارش ایرنا، »خدایــار روزبهانی« رایزن 

سیاســی نمایندگی دائم ایران نزد سازمان های 
بین المللــی مســتقر در وین در گفــت وگو با 
خبرنگاران گفت: این طنز تلخی است که  جمله 
عامیانه »بهترین دفاع، یک حمله است«، در حال 
تبدیل شــدن به یک الگو در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است. عربســتان در حالی به برنامه 
هســته ای ایران می پردازد که این کشــور هنوز 
نســخه قدیمــی »پروتکل مقادیــر کوچک« را 
اجرا می کنــد و در نتیجه، از نظارت و راســتی 
آزمایی جامع برنامه هسته ای خود توسط آژانس 
جلوگیری می کند. وی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران به طــور کامل و صادقانه موافقتنامه جامع  
پادمان خود با آژانس را اجرا می کند و راســخانه 
معتقد است عدم اجرای کامل پادمان های جامع، 
زنگ خطــر را در هر کجا که باشــد به صدا در 

می آورد؛ حال چه در عربســتان باشــد، چه در 
رژیم اســرائیل و نباید هیچ تفاوتی در این بین 
قائل شــد. این موضوع باید فــوراً و بدون هیچ 
گونــه تعصب و تبعیض رد شــود. این دیپلمات 
کشــورمان خاطر نشــان کرد: ایــران، آژانس و 
جامعه بین المللی بسیار خرسند خواهند بود اگر 
عربستان و ســایرین در خاورمیانه بتوانند همان 
تعهــدات پادمانی را که ایران در حال اجرای آن 

است، انجام دهند. 
وی افزود: متأســفانه، عــدم عضویت در ان. 
پی. تی یا داشــتن موافقتنامه پادمــان ویژه با 
آژانس، برای برخی تبدیل به عذر موجه شده تا 
از تعهــدات خود برای اجرای کامل و قابل اثبات 
آنچه برای اطمینــان جامعه بین المللی در مورد 
صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای الزم است، 

اجتناب کنند. نادیده گرفتن واقعیت های موجود 
در منطقه خاورمیانه، بــه نفع صلح و ثبات این 
منطقه و جامعه بین المللی نیســت. روزبهانی با 
بیان اینکه »ریــاض، موافقتنامه جامع پادمان را 
به طور کامل اجرا نمی کند« هشدار داد که اجازه 
حداقلی به آژانس برای انجام راستی آزمایی های 
الزم از سوی عربستان ارائه نمی شود. وی افزود: 
با توجه بــه اینکه دبیرخانه آژانس چندین بار از 
عربستان خواسته است تا پروتکل مقادیر کوچک 
را لغو کند، باید در نظر داشــت که عدم اجرای 
پادمان های آژانس در کنــار لغو پروتکل مقادیر 
کوچک، می تواند به عربســتان اجازه دهد برخی 
فعالیت های هســته ای خود را از چشم بازرسان 
آژانس مخفــی کند، که این امــر نیز کل رژیم 

پادمانی و عدم اشاعه ای را تضعیف می کند.

القــدس العربی در مطلبی بــه قلم نوری آل 
حمزة نوشت: با وجود احتمال زیاد از سر گیری 
مذاکــرات هســته ای بین ایــران و قدرت های 
جهانــی در هفته های آینــده، ]ترکیب[ هیت 
مذاکره کننده تهران همچنان نا مشخص و غیر 

قابل توجیه است.
به گــزارش  انتخــاب ، در ادامه این مطلب 
آمده است:  گفتگو های غربی-ایرانی در راستای 
احیای توافق هســته ای به نتیجه نرســید و در 
حالی که ابراهیم رئیســی احیای برجام را یکی 
از اهــداف خود می داند، انتصاب ها در دولت وی 
بویژه در وزارت خارجه، ســواالتی را در مورد از 

سر گیری مذاکرات برانگیخته است.
پس از اینکه حســین عبداللهیان به منصب 
وزارت خارجه رسید، رئیسی تصمیم گرفت علی 
باقری کنی را بعنوان معاون امور بین الملل وزیر 
خارجــه انتخاب کند، تا عهــده دار امور مربوط 
به مذاکرات هسته ای باشــد و جانشین مذاکره 

کننده ســابق ایران، عباس عراقچی شود، اما از 
آنجــا که باقری کنی به اصــرار خود برای ترک 
مذاکــرات و پیش بردن طرح هســته ای ایران 
معروف اســت، همین امر نگرانی هایی را در بین 
غربی ها به دنبال داشــته اســت. در واقع تهران 
تــالش می کند پرونــده هســته ای را از وزارت 
خارجه گرفته و به شــورای عالــی امنیت ملی 
ایران واگذار کند، تا این شورا عهده دار مذاکرات 

شود.
به گفته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین 
الملل انرژی اتمی، این آژانس به توافقی با ایران 
دســت یافته که هــدف از آن ایجاد یک فضای 
دیپلماتیک برای دســت یابی بــه راه حل های 

فراگیرتر است.
در ســطح منطقه ای، اســرائیل در آخرین 

واکنــش خود بــا بازگشــت آمریکا بــه توافق 
هســته ای مخالفتــی نکرد و وزیــر دفاع دولت 
صهیونیســتی در گفتگو با فارین پالیسی گفت: 
اسرائیل می تواند توافق هسته ای جدید با ایران 

را بپذیرد.
با وجود هشــدار های کارشناســان در مورد 
سیاســت ایران، دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ به 
توافقی با ایران دســت یافت. با توجه به راهبرد 
واضح ایران مبنی بر تعلل برای رسیدن به هدف، 
که دولت های غربی و بویــژه دولت اوباما نقش 
زیادی در شــکل گیری آن داشتند، امروز تغییر 
مســیر ایران بدون مانع تراشــی ممکن نیست. 
همانطور که شــرایط منطقه ای و جهانی باعث 
ایجاد موانعی در برابر قدرت های غربی در تعامل 
بــا ایران شــده و این موانــع در نهایت موجب 

کمرنگ شــدن ایاالت متحــده و تعامل آن در 
کانال های دیپلماتیک جهانی شد.

به طور کلی، حرکــت نکردن ایاالت متحده 
برای مقابله با چالش های خاورمیانه و بررســی 
مســائلی مانند برنامه های هسته ای ایران، باعث 
می شــود مســئوالن ایرانی قانع شوند که غرب 
برنامه های کافی برای مهار انگیزه های هسته ای 

نظام تهران را ندارد.
با اینکه چهارشنبه گذشته انگلیس، فرانسه و 
آلمان بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن از 
نقض مکرر تعهدات هسته ای توسط ایران اظهار 
نگرانی کردند، تهران در صدد استفاده از فرصت 
دیپلماتیکــی بود که توافق بــا مدیر کل آژانس 

هسته ای برایش به ارمغان آورد.
براســاس بیانیه کشــور های اروپایی، ایران 

باید به ســرعت تولید اورانیوم غنی سازی شده 
۶۰ درصدی را متوقف کــرده و بدون تاخیر به 
مذاکرات هســته ای بازگردد، چرا که به عقیده 
کارشناسان هسته ای، ایران تنها یک ماه با تولید 
مواد الزم برای ساخت بمب اتمی فاصله دارد. در 
این میان، تروئیکای اروپایی امیدوار اســت که 
ایران فورا تولید اورانیوم غنی ســازی شده خود 
را متوقف کند، اما تمام این تالش هایی که ذکر 
آن گذشــت، به قانع شدن تهران در این باره که 
واقعیت طرح هســته ای خود و میزان پیشرفت 
آن را علنی کند، کمکی نکرده و همین مســاله 
کار را ســخت تر می کند. به عقیده تحلیلگران، 
همین علنی نشــدن برنامه های هسته ای ایران، 
به نزدیک شدن جهان به یک لحظه واقعی یعنی 
ســاخت بمب اتمی توســط این کشور، کمک 
می کند. در اینجا نقش اســرائیل تبلور می یابد، 
که چه بســا بــا کمک دولت هــای عربی و غیر 

عربی، برای مهار ایران هسته ای اقدامی کند.

هاآرتص نوشت که ایاالت متحده و اسرائیل 
ظاهراً یک منفعت استراتژیک و مشترک دارند 
و آن هم این اســت که اجــازه ندهند ایران به 
تسلیحات هسته ای دست یابد. دستیابی ایران 
به سالح هســته ای دو موضوع را در پی دارد. 
اول اینکه مجهز شدن ایران به سالح هسته ای 
می تواند مسابقه تسلیحات هسته ای منطقه ای 
را تســریع کند. ثانیاً، ایران تهدیدی مستقیم 
برای اسرائیل است و تهران بارها دشمنی اش 
را با تل آویو به صورت علنی اعالم کرده است. 
اسرائیل با توجه به وسعت نسبتاً کمی که دارد، 
صرف نظر از قدرت بازدارندگی یا قابلیت حمله 

دوم، با یک بمب از بین می رود.
به گزارش انتخاب ، در ادامه این مطلب آمده 
است:  بیش از دو دهه است که واشنگتن و تل 
آویو مدام اعالم کرده اند که ما اجازه نمی دهیم 
ایران به بمب هســته ای دست یابد. ایران یک 
تهدید اســت و نمی تواند تسلیحات هسته ای 
داشــته باشد، ایران تحت نظر ما به یک کشور 

هسته ای تبدیل نخواهد شد.
حتی زمانی که سیاســت های این دو کشور 
در ســال ۲۰۱۵ بر سر توافق هسته ای با ایران 
با یکدیگر در تقابل قرار گرفت، لفاظی های آنان 
دربــاره ایران ثابت ماند و تفاوت ها به عنوان دو 
رویکرد متمایز که به دنبال یک هدف هستند، 
توضیح داده شد. مقامات اسرائیل و آمریکا اعالم 
کردند که هر دو به دنبال جلوگیری از دستیابی 
ایران به سالح هسته ای، حذف برنامه هسته ای 
این کشــور یا به تعویق انداختن نامحدود آن 

هستند.
اما فراتر از روکش آشــنای تعهدات عمومی 

تل آویو و واشنگتن، اظهارات متقابل آنها و بی 
اعتنایی های فراوان شــان به یکدیگر، شکاف 
قابل مالحظه ای را در سیاست های آنان ایجاد 
کرده است. از نظر استراتژیک، ایاالت متحده و 
اسرائیل به موضوع ایران دقیقاً از یک منظر نگاه 
نمی کنند. از سوی دیگر، درک متفاوت آنها از 
تهدیدها باعث شده است که سیاست هایشان با 

یکدیگر فرق داشته باشد.
واقعیتی که در آن ایران عماًل یک »کشــور 
آســتانه ای« باشــد، به این معنی که دانش، 
فناوری، اجزا و مواد الزم برای تولید تســلحات 
هســته ای را داشته باشــد اما این کار را نکند، 
برای ایاالت متحده قابل قبول است. اما اسرائیل 
این شــرایط را قبول نمی کنــد. اینکه تل آویو 
درســت فکر می کند یا غلــط چیزی دیگری 
است، اما نکته ی مهم برداشت متفاوت تل آویو 

و واشنگتن از موضوع است.
مسئله ی دیگر اینکه، ایران در حال حاضر 
یکی از موضوعات مهــم و حیاتی برای آمریکا 
نیســت بلکه چیــن از اهمیــت حیاتی برای 
واشنگتن برخوردار است. اولویت بندی مجدد 
منافع ایاالت متحده و تغییر تمرکز بر چین که 
در قدرتش در حال صعود است، چشمگیرترین 
و بزرگتریــن تحول سیاســت خارجی آمریکا 
از زمان پایان جنگ ســرد و فروپاشــی اتحاد 

جماهیر شوروی است.
از نگاه واشــنگتن، نظام بین الملل در حال 
بازگشت به جهان دوقطبی و رقابت قدرت های 
بزرگ اســت و ایاالت متحده باید تعدیل های 
عمــده ای ماننــد خروج از افغانســتان، عقب 
نشینی از عراق، ایجاد ائتالف جدید در منطقه 

هند و اقیانوس آرام متشکل از ایاالت متحده، 
استرالیا، ژاپن و هند را صورت دهد. در همین 
ارتباط این هفته شــاهد اعــالم همکاری بین 
استرالیا، انگلســتان و ایاالت متحده بودیم که 

می تواند به یک اتحاد تبدیل شود.
همــه عرصه ها و مســائل دیگــر به لحاظ 
تخصیص منابع و توجه در ســطح حاشیه ای 
و ثانویــه قرار می گیرند. این شــامل ایران هم 
می شود، خواه اســرائیل، عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی آن را دوست داشته باشند 
یا نه. اســرائیل در ایــن زمینه خروج تدریجی 
ایــاالت متحــده از خاورمیانه را به رســمیت 
می شناسد، اما معتقد است که این موضوع خالء 
قدرتی در منطقه ایجــاد می کند که به تهران 
جســارت و اجازه می دهد تا منطقه را از طریق 
نیروهای نیابتی اش و تحت پوشش یک کشور 
در آســتانه دستیابی به تســلیحات هسته ای 

بیشتر تضعیف کند.
واشــنگتن و تل آویو احتمــاالً در مورد هر 
ســناریویی در ارتباط با مذاکرات هسته ای با 
یکدیگــر اختالف نظر جدی خواهند داشــت. 
چه این مذاکرات به توافق منجر شود و چه به 
تعلیق مذاکرات بیانجامد و توافقی حاصل نشود.
بازگشت آمریکا به توافق به اسرائیل فرصت 
می دهــد تا به تدوین یک سیاســت جدید در 
مقابل ایران بپــردازد. در این ارتباط باید توجه 
داشــته باشــیم که اســرائیل در مورد توافق 
هسته ای با ایران و مکانیزم های نظارت، اجرا و 
حفاظت نگرانــی دارد. در صورتی که مذاکرات 
نتیجه بدهــد و ایران و واشــنگتن مجدداً به 
توافق بازگردند، تهران ارتباطاتش را در عرصه 

ی بین المللی گسترش می دهد و این برای تل 
آویو قابل قبول نیســت. بنی گانتز، وزیر دفاع 
اسرائیل هفته گذشته در مصاحبه ای با فارین 
پالیسی اشــاره کرد که توافقنامه فعالیت های 
غیرهسته ای ایران را تحت پوشش قرار نمی دهد 
و تاریخ انقضا دارد و این مسائل از نظر تل آویو 
قابل قبول نیست. به طور کلی، با توجه به تغییر 
اولویت های آمریکا، اسرائیل احساس می کند که 
ایاالت متحده عالقه ای به حفظ منافع تل آویو 
ندارد. اگر مذاکرات به نتیجه نرســد، ایران آزاد 
است برنامه هســته ای خود را از جمله در بعد 
نظامی پیش ببرد. حتــی اگر تهران آگاهانه از 
عبور از مرز آســتانه خودداری کند، زمان گریز 
را به معنای زمان مورد نیاز برای ساختن بمب 
با امکاناتی که در اختیــار دارد، به میزان قابل 
توجهی کوتاه می کند. تصور غالب در اسرائیل 
این اســت که ایاالت متحــده مایل به حمله 
نظامی به ایران نخواهد بود و اسرائیل را به حال 
خود رها می کنــد. مگر اینکه طرز فکر خود را 
به شدت تغییر دهد، وضعیت ایران را نپذیرد و 

یک بازی بازدارندگی با ریسک باال انجام دهد.

در این زمینه، دو گزارش در هفته گذشــته 
منتشــر شــد. اولی گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است که با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در مورد 
نظارت بر فعالیت های هســته ای ایران، منتشر 
شد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در این گزارش که ۷ ســپتامبر 
منتشر شد، هشدار داد که عدم همکاری کامل 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توانایی 
آژانــس را در حفظ تداوم اطالعــات در مورد 
فعالیت های هسته ای ایران را به طور جدی به 

خطر می اندازد.
در این گزارش مشــخص شد در حالی که 
تهران هیچ آبشار سانتریفیوژ پیشرفته جدیدی 
در کارخانه های اصلی غنی ســازی سوخت در 
نطنز و فردو در طول دوره گزارش نصب نکرده 
اســت، به ذخیره اورانیوم غنی شده در سطوح 
باالتر ادامه داده است. ذخایر اورانیوم غنی شده 
تهران تا ۲۰ درصد از ۶۳ کیلوگرم ذکر شده در 
گزارش ماه مه بــه ۸۴ کیلوگرم در گزارش ۷ 

سپتامبر افزایش یافت. 
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