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دیدار امیرعبداللهیان
 با جمعی از ایرانیان مقیم آلمان

وزیر امور خارجه در مسیر بازگشت از نیویورک با توقف کوتاه در فرانکفورت، در 
محل سرکنســولگری کشورمان حضور یافت و با جمعی از ایرانیان فرهیخته مقیم 
آلمان در حوزه های مختلف علمی، پزشکی، تجاری و اقتصادی دیدار و گفت وگوی 
کرد. به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با گرامیداشت اربعین 
حســینی و یاد و خاطره شهدا و جانفشــانی های یاران امام حسین )ع( در کربال، 
رشادت های آنان را نقطه عطفی در مسیر رویارویی حق علیه باطل در طول تاریخ 
بشــریت خواند. وی ضمن تبیین دستور رئیس جمهوری اســالمی ایران در مورد 
ضرورت حل اساسی و ریشه ای مشکالت ایرانیان خارج از کشور و تسهیل امور آنها، 
یادآور شد که رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسالمی نیز بر این موضوع 
تاکید دارند. امیرعبداللهیان افزود: جامعه ایرانیان در هر جای از این جهان پهناور با 
هر سلیقه، همواره وجودشان برای ایران بسیار مغتنم و مهم بوده و هرجا صحبت از 
ایرانیان هست فرهیختگی و برجستگی های علمی و فرهنگی آنان جلوه گر می شود؛ 
به گونه ای که به طور مثال پزشــکان حاذق ایرانی در کشورهای مختلف از جایگاه 
بسیار باال و اثرگذاری در حوزه کاری خود برخوردار بوده و محل رجوع در سطوح باال 
هستند. وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت حضور و مشارکت خود ایرانیان در فرایند 
تصمیم گیری های داخل کشور، اظهار کرد: عالوه بر وجود نمایندگی های سیاسی و 
کنسولگری های ایران در خارج از کشور برای برقراری ارتباط و انتقال درخواست ها و 
پیشنهادات و ابتکارات آحاد ایرانیان، تالش خواهد شد از مسیری قانونی این فرصت 
برای همه ایرانیان در خارج از کشــور فراهم شود تا با تعیین و انتخاب معتمدینی 
از میــان خود، نقش کلیدی را در فرایندهای تصمیم گیــری ایفا کنند. این ابتکار 
می تواند در تعیین مکانیزم اجرایی و عملی برای پیگیری درخواست ها و مطالبات 
جامعه ایرانیان اهمیت خاصی داشته باشد و در به نتیجه رسیدن درخواست ها و رفع 
مشکالتشان موثر خواهد بود. وزیر امور خارجه همچنین تصریح کرد: ضمن تاکید 
بر سیاست حسن همسایگی و اولویت منطقه و آسیا، برنامه سیاست خارجی ایران 
در این دوره متوازن و تاکید بر ارتقاء روابط با همه خواهد بود. بر اساس این گزارش، 
در این دیدار  جمعی از ایرانیان حاضر نیز نکات و پیشنهاداتی را مطرح کردند که از 

سوی وزیر خارجه مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد پیگیری شوند.

ویژه

دیدار وزیرخارجه عراق با رابرت مالی درباره ایران
وزیر خارجه عراق با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار و در خصوص آخرین 

تحوالت منطقه و جهان از جمله ایران ومذاکرات وین بحث و رایزنی کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از بغداد الیوم، فواد حسین ، وزیر خارجه عراق در حاشیه 
نشســت ساالنه مجمع عمومی ســازمان ملل در محل اقامت خود در نیویورک از 
رابرت مالی، مامور ویژه آمریکا در امور ایران اســتقبال کرد. دو طرف در این دیدار 
در خصوص آخرین تحوالت سیاســی و امنیتی منطقــه و روابط ایران و آمریکا و 
امکان برگزاری نشســت های بیشتر در آینده بحث ورایزنی کردند. فواد حسین در 
این دیدار بر نقش و فعالیت کشورش در کاهش تنش ها میان کشورهای منطقه به 
منظور حفظ صلح و امنیت منطقه  و جهان تاکید کرد. وزیر خارجه عراق همچنین 
نسبت به ازسرگیری مذاکرات وین و اجرای توافقات از جمله برجام و منعکس شدن 
نتایج مثبت آن  بر روابط منطقه ای و بین المللی ابراز امیدواری کرد. از سوی دیگر، 
رابــرت مالی از نقش مهم عراق در منطقــه و تالش آن در ایجاد پل های ارتباطی 

میان کشورهای منطقه و از بین بردن اختالفات از طریق گفت وگو  تمجید کرد.

نامه دبیران کل احزاب زنان اصالح طلب به گوترش
دبیران کل احزاب زنان اصالح طلب در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 

ملل خواستار توجه بیشتر به وضعیت افغانستان شدند.
به گزارش مردم ساالری آنالین، متن کامل نامه بدین شرح است:

عالیجناب آنتونیو گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

همانگونه که مطلعید، ملت شریف افغانستان با وجود مقاومت بیست ساله و تالش 
بی وقفه برای سوق دادن کشــور به سمت پیشرفت و توسعه، این روزها با حوادث 
هولناکی رودررو است. این درحالیست که جامعه جهانی تنها به نظارگری منفعل در 
مقابل یک بحران و تراژدی انسانی در مقیاس کامل در این کشور تبدیل شده است.

جناب آقای دبیرکل،
مردم خســته از جنگ و نزاع افغانستان، به ویژه زنان و دختران، امروز مجبورند 
میان مبارزه برای حقوق اولیه و بدیهی انسانی خود با جنگیدن برای زنده ماندن، یکی 
را انتخاب کنند؛ امری که متاسفانه زنان بیشماری همچنان در کشورهای متعدد با 
آن بطور روزانه مواجه اند. این انتخاب به ویژه در مناطق جنگی و نیز در کشورهایی 
با ســوء اســتفاده از باورهای فرهنگی مردم و ایدئولوژی های غیر اصیل و ساختگی 

حاکمان همراه با اجبار همچنان جاری است.
بر این اســاس، احزاب زنان اصالح طلب ایران عمیقا نگران تشــدید بحران در 
افغانستان و وضع وخیم آحاد زنان و دختران با توجه به سابقه حکومت د ساله طالبان 
)۲۰۰۱-۱۹۹۶( هستند که با خشونت و بیرحمی و سرکوب حقوق زنان همراه بود. 
نگرانی مهمتر، تهدید جدی بسیاری از فعاالن زن در جامعه متکثر افغانستان است 
که مبارزات خستگی ناپذیر بیست ساله شان پس از سرخوردگی در دوران حاکمیت 
طالبان منجر به ایجاد زیرساختهای اولیه ای، از جمله نهاد وزارت امور زنان با هدف 
بهبود و ارتقای پایدار وضع زنان و نیز توسعه فعالیتهای مدنی و غیردولتی و روند رو 
به رشدی در جهت رفع تبعیض علیه زنان و دختران افغان شده بود. این دستاوردهای 
ملی زنان بدلیل انتقال اخیر قدرت به طالبان به خصوص در بخشــهای اجتماعی و 
فرهنگی، از جمله نظام آموزش، ورزش، بهداشت، سالمت و نیز فرصتهای شغلی با 
تهدیدی جدی مواجهند. عالوه بر این، افزایش خشــونتهای عمومی، حتی بصورت 
تنبیه های خیابانی و با هدف تحقیر و آسیبهای روانی علیه زنان همینطور ترویج و 
تحمیل ازدواج دختر بچه های زیر ســن قانونی، نیازمند حمایت بین المللی به ویژه 

توجه و اقدام خاص و فوری جناب عالی هستند.
در سایه فقدان اطالعات از توافق های انجام شده قدرت های منطقه ای و فرامنطقه 
ای با طالبان، از جناب عالی درخواســت میکنیم ضمن تالش برای شــفاف سازی 
محتوای مذاکرات ایاالت متحده آمریکا با طالبان و پاسخگوساختن قدرتهای تصمیم 
ساز در وضع کنونی افغانســتان، از تمامی سازوکارها و ظرفیت های ملل متحد، به 
عنوان تنها مرجع بین المللی برای حفظ صلح، و جلوگیری از ادامه این بحران انسانی 
که بر صلح و امنیت بین المللی - بویژه بر کشورهای همسایه، از جمله ایران - تأثیر 

بسزایی دارد، استفاده کنید.
گذار از بحران افغانستان با ابعاد بین المللی، نیازمند تالش جهانی است و ما ضمن 
استقبال از درخواست سازمان عفو بین الملل مبنی بر ادامه نظارت بر رعایت حقوق 
انســانی و تدوین و ارائه گزارش های ماهانه و ادواری، از دبیرکل سازمان ملل متحد 
انتظار داریم تا شکل گیری حاکمیتی جامع و فراگیر و نیز برقراری صلح، آرامش و 
امنیت در این کشــور، به ویژه برای زنان و دختران، شــرایطی فراهم آورید تا مردم 
افغانســتان در آرامش و با یک انتخابات عادالنــه و از طریق صندوق رای به تعیین 

سرنوشت خود بپردازند. 
با اغتنام این فرصت، مراتب انتقاد خود را از صادر نکردن بیانیه قاطع نشست ویژه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان )۲ شهریور ۱۴۰۰( و انفعال 
در برابر شــکل دهی سازوکاری مؤثر برای رصد تحوالت ضدانسانی در افغانستان و 
نظارت مستمر بر آنها در راستای تمهید اجرای عدالت علیه ناقضان حقوق بشر، ابراز 

می داریم. 
ما همچنین تا مشــخص شدن سیاست داخلی و خارجی طالبان و به ویژه وضع 
حقوق انسانی زنان و دختران در افغانستان، در این مرحله امیدواریم دولت جمهوری 
اســالمی ایران نیز با ادامه حمایت های انسانی و اعالم همبستگی با مردم مظلوم و 
رنج دیده افغانستان تا استقرار حاکمیتی فراگیر، از تمامی ابزارهای دیپلماسی برای 

برقراری صلح و امنیت در افغانستان، بهره برداری کند.
با احترام فائقه

فاطمه راکعی )دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران(
زهرا شجاعی )دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب(

ژاله فرامرزیان )دبیرکل انجمن روزنامه نگاران زن ایران(
شهیندخت موالوردی )دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان(

رونوشت:
ســرکار خانم سیما ســامي بحوث )مدیر محترم اجرایی نهاد سازمان زنان ملل 

متحد(
سرکار خانم نزهت شمیم خان )رییس محترم دوره ای شورای حقوق بشر سازمان 

ملل متحد(
سرکار خانم میشل باشله )کمیسر عالی محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد(

جناب آقای استفان پریسنر )نماینده محترم مقیم سازمان ملل متحد در تهران(

پولیتیک

رویداد

نماینده  پیربرناش:  الهه  گروه سیاسی - 
کشورمان در سازمان های بین المللی در وین 
در صفحه توییترش با ارائه توضیحاتی، بیانیه 
اخیر آژانس که در آن عدم ایجاد دسترســی 
ایران به مجتمع تســای کــرج مغایر با توافق 
اخیــر آژانس و ایران تلقی شــده اســت را 

نادرست خواند.
به گزارش ایســنا، »کاظــم غریب آبادی« 
نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی 
در وین در واکنش به ادعای آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی مبنی بر عدم ایجاد دسترســی 
ایران برای بازرسان آژانس به مجموعه کارگاه 
ساخت قطعات ســانتریفیوژ تســای کرج و 
مغایــر بودن این موضوع با توافق اخیر آژانس 
و ایران، در صفحه توییترش نوشــت: عمیقا 
باعث تاســف است که آژانس پس از ۳ حمله 
تروریستی طی یک سال گذشته در تاسیسات 
هســته ای ایران، هنوز آن ها را محکوم نکرده 
است، چنان که طبق قطعنامه های کنفرانس 
عمومی آژانس و مجمع عمومی ســازمان ملل 
و حتی به خاطــر تجهیزات خودش و امنیت 
بازرسانش و حفاظت از آن ها ملزم به این کار 

است.
غریب آبادی افزود: بیانیه مشــترک رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس 
در ۱۲ ســپتامبر بر مبنای حسن نیت ایران 
و به منظور تعویض کارت حافظه »تجهیزات 
تعریف شده« به دست آمده بود. این فعالیت ها 
از ۲۰ تــا ۲۲ ســپتامبر توســط آژانس اجرا 

شدند.
نماینده کشــورمان در وین ادامه داد: در 
طــی مذاکرات تهــران و وین، ایران اشــاره 
کــرده بود کــه چــون مجتمع کــرج هنوز 
تحت تحقیقات امنیتــی و قضایی قرار دارد، 
تجهیــزات مرتبــط با این مجتمع مشــمول 
سرویس شــدن نمی شــوند. به همین دلیل 
اســت که عبارت »تجهیزات تعریف شده« در 

بیانیه مشترک به کار رفته است.
او افزود: بنابراین، گزارش مدیرکل در ۲۶ 
سپتامبر درست نیست و فراتر از موارد توافق 
شده در بیانیه مشترک است. هر تصمیمی که 
از سوی ایران درباره تجهیزات نظارتی گرفته 
شود، تنها مبتنی بر مالحظات سیاسی است 
تــا مالحظات  حقوقی و آژانــس نمی تواند و 

نباید این موضوع را حق خود بداند.
گزارش ادعایی آژانس

اظهــارات  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
غریب آبــادی در پی این مطرح می شــود که 
دیده بان هسته ای سازمان ملل روز یک شنبه 
ادعا کرد که ایران شروط توافق جدید آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی و ایران را که دو هفته 
پیش انجام شد، کامال اجرا نکرده است. طبق 
این توافــق، قرار بود بازرســان آژانس اجازه  
ســرویس کردن تجهیزات فنــی نظارتی این 

نهاد را در ایران پیدا بکنند.
روز  ملــل  ســازمان  هســته ای  دیده بان 
یک شــنبه ادعا کرد که ایران شــروط توافق 
جدید آژانس بین المللــی انرژی اتمی و ایران 
را کــه دو هفته پیش انجام شــد، کامال اجرا 
نکرده است. طبق این توافق، قرار بود بازرسان 
آژانس اجازه  ســرویس کردن تجهیزات فنی 

نظارتی این نهاد را در ایران پیدا بکنند.
بیانیه ای  اتمی در  انرژی  بین المللی  آژانس 
اعالم کــرد: رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
تاکید می کند که تصمیم ایران مبنی بر عدم 
ایجاد دسترســی به کارگاه ســاخت قطعات 
ســانتریفیوژ تسای کرج برخالف موارد توافق 
شــده در بیانیه مشترکی اســت که روز ۱۲ 

سپتامبر منتشر شد.
آژانس همچنین در بیانیه اش آورده است: 
ایران از ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر به بازرسان آژانس 
اجازه داد تجهیزات تعریف شده آژانس برای 
فعالیت های نظارتی را سرویس کرده و کارت 
حافظه آن هــا را در تمامی مکان های الزم در 
ایران تعویض کند، به استثنای کارگاه ساخت 

قطعات سانتریفیوژ تسای کرج.
بر اســاس این گــزارش، ادعــای آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی در پــی این مطرح 
می شود که در بیانیه اخیر محمد اسالمی رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروســی 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی آمده 

اســت:  در چارچوب تعامالت و همکاری های 
موجــود فی مابین، طرفیــن تصمیم گرفتند 
دیدارهای متقابل را در ســطوح مرتبط تداوم 
دهند. در همین راستا، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران  در حاشیه 
کنفرانــس عمومی آژانس با مدیــرکل دیدار 
خواهد کرد و مدیــرکل نیز در آینده نزدیک 
به تهران ســفر خواهد نمود تا مشــورت های 
ســطح باال با هــدف تقویــت همکاری های 
میــان ایران و آژانــس در حوزه های مختلف 
و بحــث درخصوص موضوعــات فعلی مورد 
عالقه متقابل، با دولت جمهوری اسالمی ایران 

داشته باشد..
در ادامه این بیانیه مطرح شد: به بازرسان 
آژانــس اجــازه داده می شــود تا نســبت به 
سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده 
و جایگزینی کارت های حافظه آن ها که تحت 
مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند 
شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این 

اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
هشدار سخنگوی سازمان انرژی 

اتمی ایران
بهروز کمالوندی توضیح داد: آقای گروسی 
و همکاران ایشان به خوبی میدانند که تفاهم 
صورت گرفته در قالب بیانیه مشترک، مشمول 
تجهیزات نظارتــی ) دوربین ها( مجتمع کرج 
به این دلیل کــه در نتیجه خرابکاری تیرماه 

این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی 
قرار دارد، نمی گردید.

وی گفــت: درخواســت تعمیــم تعویض 
کارت های حافظه به دوربین های این مجتمع 
در سفر مدیرکل به تهران و نیز دیدار حاشیه 
کنفرانــس عمومی وین مطرح شــده بود که 
در هــر دو بار ضمن ارائه توضیحات توســط 
مهندس اسالمی، پاسخ منفی و مخالفت ایران 
را بدنبال داشــت. کمالوندی توضیح داد که 
درج واژه » مشــخص شده » در مقابل کلمه 
تجهیزات به همین منظور و با هدف مستثنی 
شــدن این مجتمــع از ســرویس و تعویض 

کارتهای حافظه صورت گرفته است. 
ســخنگوی ســازمان یــاد آوری نمود که 
در دیدار وین هنگامی کــه بار دیگر مدیرکل 
کرج  مجتمع  دوربینهای  درخواست سرویس 
را مطرح نمود، مهندس اســالمی با صراحت 
کامل و ذکر دالیل مطرح شده در جلسه قبل، 
تعمیم تعویض کارتهای حافظه به مجتمع یاد 
شــده را ناممکن و خــارج از چارچوب بیانیه 

مشترک اعالم نمود.
نادیده گرفتن توافق تهران  

عالوه بر این، اســالمی در کنفرانس خبری 
مشــترک با مدیرکل آژانــس از توافق برای 
دوربین های  حافظــه  کارت هــای  تعویــض 
نظارتــی خبر داد و گفت: قرار شــد تیم فنی 
مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند 

اقداماتی را کــه باید برای دوربین ها به لحاظ 
فنی انجــام بدهنــد را انجــام و کارت های 
حافظه طبق روالی که طبق پادمان اســت و 
در ایران نگهداری و پلمب می شود همان جا 
کارت های قدیمی را پلمب کنند و کارت های 
جدید حافظه را در دوربین ها نصب کنند که 
 روال جــاری و طبیعی در سیســتم نظارتی

 آژانس است.
او همچنین تاکید کــرد: برای ایران آنچه 
حائز اهمیت  اســت، اعتمادسازی است و این 
که اعتماد متقابل بیــن ایران و آژانس وجود 
داشته باشــد و آژانس طبق توافق در جهت 
پیشــبرد برنامه های هســته ای ایران نقش 
موثرتری ایفا کند و به پیشرفت فناوری هسته 

ای ایران کمک کند.
واکنش آمریکا و اروپا

نماینده آمریکا در شــورای حکام امروز در 
بیانیــه ای در واکنش به ادعــای اخیر آژانس 
مبنی بر عدم ایجاد دسترسی از سوی ایران به 
سایت تســای کرج، خواستار ایجاد دسترسی 
به »مکان های الزم« شد. آمریکا در بیانیه ای 
در یک جلسه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: ما از ایران می خواهیم بدون 
تاخیر بیشــتر، دسترســی الزم را به آژانس 

بین المللی انرژی اتمی  بدهد.
در این بیانیه آمده است: اگر ایران این کار 
را نکند، در روزهای آتی با دیگر اعضای شورا 
به دقت درباره پاســخی مناسب به آن رایزنی 

خواهیم کرد.
درهمین حال، اتحادیه اروپا از تالش های 
مــداوم و فعاالنه توســط مدیــرکل آژانس و 
دبیرخانه و تعامــل اخیر میان آژانس و ایران 
اســتقبال می کند. اتحادیه اروپا عمیقا نگران 
اســت که ایران اجازه دسترسی به مجموعه 
کارگاه ســاخت قطعات ســانتریفیوژ تسای 
کــرج را به آژانــس نداده اســت. این اتفاقی 
نگران کننــده  و مغایر با بیانیه مشــترک به 
دســت آمده در ۲۱ ســپتامبر ۲۰۲۱ میان 
مدیــرکل آژانــس و رئیس ســازمان انرژی 

اتمی ایران است.
اســتفان کلمنت، نماینــده اتحادیه اروپا 
در ویــن در ایــن بیانیه آورده اســت: همان 
طــور کــه در گزارش]آژانس[ آمده اســت، 
تمامی فعالیت های آژانس در زمینه تجهیزات 
تعریف شــده آژانس و تاسیسات و محل های 
ایران که در بیانیه  به آن ها اشــاره شده است، 
در راســتای تداوم مطلع بــودن ]از فعالیت 
هســته ای ایران[ الزم االجرا هستند. بنابراین، 
اتحادیه اروپا از ایران می خواهد به بازرســان 
آژانــس اجازه دهد بــدون تاخیر به مجموعه 
کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ تسای کرج 
دسترســی داشته باشــند. از مدیرکل دعوت 
می کنیــم  به ارائه گزارش هــا در زمینه این 

موضوع مهم ادامه دهد.

آژانس انرژی اتمی  درباره سرویس تجهیزات نظارتی تاسیسات ایران بیانیه صادر کرد

انگشت آژانس روی مجتمع تسای کرج
غریب آبادی: گزارش آژانس فراتر از موارد توافق شده در بیانیه مشترک است

صهیونیست ها به شکست مذاکرات وین امیدوار هستند

اسرائیل به دنبال طرح B پس از شکست برجام

اتهام زنی رئیس جمهور آذربایجان علیه ایران

گروه سیاسی - هدیه گل محمدی: سفیر 
رژیم صهیونیستی در گفت وگویی مطرح کرد که 
قدرت های جهانی از جمله آمریکا، مذاکرات با این 
رژیم را درباره به کار بستن طرحی جایگزین برای 
متوقف کردن برنامه هســته ای ایران در صورت 
شکست خوردن مذاکرات احیای توافق هسته ای 

در وین، افزایش داده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی 
تایمز آو اسرائیل، گیالد اِردارن، سفیر اسرائیل در 
ســازمان ملل و آمریکا امروز مدعی مطرح کرد، 
آمریکا و دیگر قدرت های جهانی در حال بررسی 
یک »طرح B« هســتند که در صورت شکست 
خوردن مذاکرات هسته ای، برنامه هسته ای ایران 

را متوقف کند.
اِردان در گفت وگویی با رادیو ارتش اســرائیل 
و بدون ارائه توضیحاتی درباره این که این برنامه 
جایگزین شــامل چه مواردی خواهد بود، گفت: 
جامعه جهانــی و آمریکایی هــا در حال افزایش 
دادن مذاکــرات با ما درباره طــرح B در زمینه 

ایران هستند.
او با بیان این که در گذشــته، ارزیابی شــده 
بــود که ۸۰ درصد احتمال دارد )ایران( به توافق 
)هسته ای( بازگردد، ادعا کرد: امروز این احتمال 

به ۳۰ درصد رسیده است.
به گفتــه این دیپلمات رژیم صهیونیســتی، 
»بازنگشتن ایران به توافق )هسته ای(، تمام تصویر 

را برای جهان تغییر می دهد«.
بر اســاس این گزارش، ادعــای اردان در این 
زمینه و نگرانی رژیم صهیونیســتی از بازگشــت 
ایران و آمریکا به پایبندی کامل به توافق هسته ای 
در پی این مطرح می شــود که جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا در کارزارهای انتخاباتی اش وعده ی 

بازگشت به توافق هسته ای را داده بود.
همراهی شــورای همکاری خلیــج فارس با 

اسرائیل
بر اســاس گزارش وب ســایت »د نشــنال«  
در دیدار ۹۰ دقیقــه ای »آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه ایاالت متحده، با وزرای خارجه عربستان 
ســعودی،  بحرین، کویت، قطر و امارات متحده 

عربی، در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل 
در مورد فعالیت هســته ای جمهوری اسالمی و 
عاقبــت مذاکــرات برجامی بحــث و گفت و گو 
شده است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
موافق بازگشــت آمریکا به برجام و بوده اند، اما 
این پرسش را مطرح کرده اند که اگر بازگشت به 
برجام میســر نشد، آن وقت طرح ب یا جایگزین 
چیســت. آنتونی بلینکن پاســخ روشنی به این 
پرسش نداده و تنها تاکید کرده است که آمریکا 

به امنیت خلیج فارس متعهد است.
مطرح شــدن چنین بحثی از ســوی اعضای 
شــورای همکاری خلیج فارس با سخنان یکی از 
مقامات آمریکایی مرتبط اســت. این مقام دولت 
بایدن که رویترز نــام او را فاش نکرده اند، گفته 
که تهران باید نشــان دهد کــه مایل به تجدید 
مذاکرات اســت ولی تا به حال چنین شــواهدی 
از ســوی تهران دیده نشده است. وی با اشاره به 
وجود یک »طرح جایگزین«، اظهار داشت که در 
صورت خودداری ایران از بازگشــت به مذاکرات 
جدی، واشنگتن طرح »ب« را در دسترس دارد. 
این مقام آمریکایی توضیحی در خصوص »طرح 

ب« یا »جایگزین« نداده است.
این مقــام دولت بایدن در حالی نســبت به 
بازگشــت ایران به مذاکرات ابراز تردید کرده که 
وزیر امــور خارجه کشــورمان در روزهای اخیر 
در حاشــیه نشست ســازمان ملل بارها در مورد 
بازگشت ســریع به مذاکرات سخن گفته است. 
امیرعبداللهیــان در دیدار با ژان ایو لودریان وزیر 
خارجه فرانسه، با بیان اینکه دولت کنونی، دولتی 
علمگراســت و مذاکره را به عنوان یک ابزار مهم 
دیپلماســی قبول دارد، خاطرنشان کرد که ایران 
آماده بازگشــت به مذاکرات است و به سرعت در 
حال مطالعه و مرور سوابق ادوار پیشین مذاکرات 
اســت. او افزود: ایران در جدیت دولت بایدن در 

بازگشت به برجام تردید دارد.

دست پخت صهیونیستی
اگرچه مقامات آمریکایی درباره ماهیت طرح 
جایگزیــن یا »طرح B« ســخن نگفتــه اند اما 
گزارش ها حاکی از آن اســت که این طرح دست 
پرورده رژیم صهیونیســتی و در راستای افزایش 
تحریم های ایران اســت. دو مقام ارشد اسرائیلی 
به پایگاه خبری اکســیوس گفته اند که مقام های 
آمریکایی و اســرائیلی مذاکراتــی در مورد طرح 
جایگزین این دو کشــور در صورت عدم بازگشت 
ایران به مذاکرات احیای توافق هسته ای موسوم 

به برجام٬ در وین انجام داده اند.
بر اســاس گزارش پایگاه خبری اکســیوس 
یک گروه مشــترک از مقامات آمریکایی و رژیم 
اســرائیل، هفته گذشــته نشســتی محرمانه از 
طریق ویدئو کنفرانس برای بررســی یک »طرح 
جایگزین« برجام داشــتند. این جلســه توسط 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، و ایال 
خوالطا، همتای او در رژیم اسرائیل هدایت شد و 
خوالطا بر ضرورت پیشبرد طرح ب درباره ایران 
به دلیل بن بست مذاکرات دیپلماتیک همزمان با 
توسعه و پیشرفت در برنامه هسته ای ایران تاکید 
کرده است. یک مقام رژیم اشغالگر قدس مدعی 
شــده اگر مذاکرات به زودی از سر گرفته نشود، 
آمریکا تحریم های بیشــتری علیــه ایران وضع 

خواهد کرد.
این در حالی اســت که نقشه راه حل مناقشه 
هســته ای ایران مشخص اســت. در این معادله 
جایــی برای طرح گزینه هــای جایگزین از باقی 
نمی مانــد. مقامات ایاالت متحــده آمریکا بار ها 
اعتراف کرده اند که تحریم بیشــتر و تروریســم 
اقتصــادی نتیجــه ای در بــر نخواهد داشــت و 
ادامه سیاســت های دولت ترامپ در مقابل ایران 

بی نتیجه است.
»نفتالی بنت« نخســت وزیر رژیم اســرائیل 
پیش تر از تشــکیل یک تیم مشترک از مقامات 

رژیم صهیونیســتی و آمریکایی خبر داده بود. به 
گــزارش پایگاه خبری اکســیوس بنت در دیدار 
ویلیام برنز، رئیس سی آی ای به او گفت که آمریکا 
و اســرائیل باید روی اســتراتژی مشترکی برای 
شکست مذاکرات هسته ای و عدم بازگشت ایران 
به برجام« کار کنند. در همان زمان مقامات رژیم 
صهیونیستی اعالم کردند که این رژیم با همکاری 
آمریکا به دنبال طرح جایگزین احیا نشدن برجام 

است.
»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
نیــز  در گفت وگــو با نشــریه آمریکایــی فارن 
پالیســی گفته که اسرائیل می تواند با یک توافق 
جدید هسته ای با ایران کنار بیاید، اما در صورت 
ناکامــی آن، باید برنامه جایگزین دوم و همچنین 
طرح سومی وجود داشته باشــد. عالوه بر این به 
گزارش تایمز او اســرائیل، گانتز در ســخنانی با 
اشاره به احتمال عدم توافق در مذاکرات هسته ای 
ایران میان طرف های مذاکره، مدعی شــده بود: 
ما با واشــنگتن برای تدوین یک طرح جایگزین 
همکاری می کنیم تا نشان دهیم چنانچه توافقی 
اتفاق نیفتد، همان طــور که رئیس جمهور بایدن 

گفت فعالیت های دیگری آغاز کنیم.
سال ها پیش تیمی مشابه و مشترک موسوم به 
»اوپال« تحت رهبری مشاوران امنیت ملی آمریکا 
و رژیم اشــغالگر قدس، در اولین دوره ریاســت 
جمهوری باراک اوباما، تشکیل شده بود. این تیم 
در نهایت کاری از پیش نبرد و با وجود مخالفت 

رژیم صهیونیستی توافق هسته ای انجام شد.
چندی پیــش نیز »بــاب منندز« ســناتور 
دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی ســنا و 
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه، مقاله ای 
در »واشــینگتن پست« نوشــتند و به دولت جو 
بایدن طرح جایگزینی برای توافق هسته ای ارائه 
دادند. این طرح ایجاد یک بانک سوخت هسته ای 
منطقه ای بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی یک 

بانک سوخت هســته ای دارد که اعضا بانک، در 
صورت ایجاد اختالل در ســوخت شان می توانند 
به آن دسترســی پیدا کنند. طرح این سناتور ها 
اجــرای چنین طرحی در حوزه خلیج به شــرط 
خودداری از غنی سازی اورانیوم در داخل کشورها 

بود.
همه در انتظار نشست وین

 قدرت های جهانی تا کنون شش دور مذاکرات 
پیرامون احیای توافق هسته ای در وین را برگزار 
کرده اند. این مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای 
کمیســیون مشــترک برجام و با حضور آمریکا 
درمحل مذاکرات برگزار شــدند. البتــه ایران و 
آمریــکا و ایران مذاکرات مستقیمی نداشــتند و 
تنها از طریق نمایندگان دیگر کشــورهای حاضر 
در مذاکــرات در جریــان مواضــع یکدیگر قرار 

می گرفتند.
برگــزاری دور هفتم این مذاکــرات تا پس از 
تشکیل دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشورمان به تاخیر افتاد. زمان دقیق از سرگیری 
مذاکرات مشخص نیســت، اما ایران اخیرا گفته 
است که این مذاکرات می تواند ظرف چند هفته 

آتی از سر گرفته شود.
این مذاکرات در راســتای بازگشت دوجانبه 
ایران و آمریکا به پایبندی کامل به توافق هســته 
ای برگزار شــده اســت که دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در ســال ۲۰۱۸ 
از آن خارج شــد و ضمن بازگردانی تحریم های 
قبلی علیه ایــران، تحریم های متعدد جدیدی را 
نیز بر آن اعمال کرد. ایران با گذشــت یک سال 
و نیم پس از متحمل شدن این تحریم ها و تعلل 
کشــورهای اروپایی در عمل به تعهداتشــان در 
راستای پیداکردن راهکارهای عملی برای کاهش 
تاثیــر تحریم ها و عادی ســازی روابط اقتصادی 
با ایــران، در چند گام تعیین شــده از تعهدات 

داوطلبانه اش در توافق هسته ای فاصله گرفت.
مذاکرات وین در این راســتا پیش می رود که 
بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ شــده، موجب 
بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی کامل 

به توافق هسته ای شود.

رئیس جمهــوری جمهــوری آذربایجــان در 
گفت  وگویی ادعاهایــی را درباره ورود غیرقانونی 

کامیون های ایرانی به منطقه قره باغ مطرح کرد.
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری 
آناتولی، الهام علی اف، رئیس جمهوری جمهوری 
از یــک گفت وگــوی  آذربایجــان در بخشــی 
اختصاصــی با این خبرگزاری بــا اتهام زنی علیه 
ایــران، مطرح کرد، کامیون هــای ایرانی به طور 
غیرقانونی و منظم، پیش از آزادسازی مطقه قره 
باغ از اشغال ارمنســتان در سال گذشته، به این 

منطقه وارد می شده اند.
علــی اف در این باره گفت: ایــن اولین باری 
نیســت که کامیون های ایرانی به طور غیرقانونی 

به منطقه قره باغ وارد شده اند. این اتفاق مرتبا در 
دوران اشغال تکرار می شد.

رئیس جمهور آذربایجــان ادامه داد: ما از آن 
اطالع داشتیم. اما طبعا اطالعات واضحی در این 
باره وجود نداشت. با این وجود، ما نارضایتی مان 
را دربــاره ورودهای غیرقانونی از طرق کانال های 
مختلفی ابراز کردیم اما این روند ادامه پیدا کرد.

او مدعی شــد، پس از آن کــه آذربایجان از 
ایران خواســت به این رویه پایان ببخشد، حدود 
۶۰ کامیــون ایرانی در بازه ۱۱ آگوســت تا ۱۱ 
سپتامبر، بدون مجوز به منطقه قره باغ وارد شده 

بودند.
رئیس جمهــور جمهوری آذربایجان گفت: ما 

سپس بنا کردیم به کنترل جاده هایی که از خاک 
آذربایجان می گذشــت و کامیون هایی که توسط 

ایران فرستاده می شدند، تمام شدند.
به گفته علی اف، اگر آن ها می خواهند از خاک 

آذربایجان استفاده کنند، باید مالیات بدهند.
او همچنین دربــاره اخبار مربوط به برگزاری 
یــک رزمایــش توســط ایــران در نزدیکی مرز 
آذربایجان گفت: این رخ دادی بسیار تعجب برانگیز 
اســت. هر کشــوری می تواند در خاک خودش 
رزمایش انجام دهد. این حق مسلم آن هاست. اما 

چرا حاال و چرا در مرز ما؟
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان ادامه داد: 
چرا این رزمایش ها وقتی ارمنستان در منطقه های 
جبرائیل، فضولی و زنگیالن بود، انجام نمی شد؟ 
چرا این کار پس از این که ما این مناطق را پس 

از ۳۰ سال آزاد کردیم، انجام می شود؟
بر اســاس این گزارش، ادعاهای علی اف علیه 
ایران در حالی مطرح می شــود که ســید عباس 
موســوی ســفیر کشــورمان در باکــو در جمع 
خبرنگاران گفت که به شــرکت های ایرانی حمل 
و نقل ســوخت کــه کامیون هایشــان به صورت 
غیرقانونی به منطقه قره باغ آذربایجان رفته اند، 

هشدار داده شده است.
موســوی در این باره گفت: پــس از دریافت 

اطالعاتــی از جمهوری آذربایجــان، اقداماتی در 
این زمینه انجام شده است.

او افزود: به شرکت های ایرانی تذکر داده شده 
اســت که باید به تمامیت ارضــی آذربایجان  و 

یک پارچگی آن احترام گذاشته شود.
موســوی همچنین درباره موضع ایران درباره 
حفظ  تمامیت ارضی آذربایجان و روابط دو کشور 
گفت: سیاســت های کالن ایران از سوی آیت اهلل 
ســید علی خامنه ای، مقام معظم رهبری تعیین 
می شــوند. ایشــان هم فرمانده عالی مرتبه و هم 
رهبر سیاســی ایران هستند. مقام معظم رهبری 
ایران، آشــکارا گفته اند که باید از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان حفاظت کرد و به آن احترام 
گذاشــت و تمامی مناطق اشــغال شــده توسط 
ارمنســتان باید به آذربایجان بازگردانده شــوند. 
ایران بر این باور اســت که تمام خاک جمهوری 
آذربایجان باید به آن بازگردانده شود. البته بهتر 

است این کار به روشی صلح آمیز انجام شود. 
به گفته او، روابط میان ایران و آذربایجان آن 
قدر قوی است که هیچ تالشی برای آسیب زدن 

به آن به ثمر نمی رسد.
ســفیر کشــورمان در باکو بیان کرد: مقامات 
ایرانــی و آذربایجانــی می دانند کــه این روابط 
دشــمنانی دارد. اخیرا دو دیدار با حکمت حاجی 

اف دســتیار رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، 
رئیس بخش سیاســت خارجی دولت ریاســت 
جمهــوری انجام شــد کــه در آن روابط متعدد 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی مــورد بحث قرار 

گرفت.
موســوی تاکید کــرد: ایران اولین کشــوری 
اســت که از طرح شــش جانبه بســتر همکاری 
منطقه ای الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان،  ترکیــه،  ایران،  آذربایجان)روســیه، 
گرجستان و ارمنستان( استقبال کرده است و آن 

را به نفع کل کشورهای منطقه می داند 
او افزود: اولویت دولت جدید ایران گســترش 
بیشتر روابط با کشورهای همسایه است. مطمئنم 
روابط ایران با جمهوری آذربایجان توســعه پیدا 

کرده و رشد خواهد کرد.
بر اســاس گــزارش بی بی ســی، موســوی 
همچنین طی ســخنانی که در یک وب ســایت 
محلی به نام »حقین« منتشــر شــده بود، گفت 
رزمایشی که اخیرا در نزدیکی مرزهای دو کشور 
برپا شــد، تهدیدی برای جمهــوری آذربایجان 

نیست.
بــه گفتــه او، این یــک رزمایــش از پیش 
برنامه ریزی شــده بــوده و قــدرت نظامی ایران، 

تهدیدی برای همسایگانش نیست.


