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»لزوم مانع زدایی« از مسیر فعالین اقتصادی 
مناطق کردنشین

حسین محمدی

باتوجه به وضعیت نامناســب معیشتی مناطق کردنشین و موانع در مسیر 
فعالیــن اقتصادی آن از جمله ناامنی و بی ثباتی فضای کســب و کارها، الزم 
است که دولت سیزدهم توجه و اهتمام ویژه ای جهت حل آنها داشته باشد. 
در اینکه به مناطق مرزی و شهرهای کردنشین کمتر توجه می شود و شاید 
رسیدگی به مشکالت متعدد اقتصادی، معیشتی، زیست محیطی و قس علی 
هذا موارد دیگر، بسیار کمتر از شهرهای بزرگ و پایتخت است شکی نیست.

مهمترین دغدغه و نگرانی مردم شــهرهای کردنشین رسیدگی به وضعیت 
کســب و کار و رونق فعالیت های اقتصادی آنها و البته حذف برخی مشــاغل 

کاذب و پدیده های نامبارکی چون کولبری است.
در میان کم توجهی و بی مهری رســانه های ملی به مشکالت کردنشینان 
و به طور کلی مردم مناطق مرزی، شــاهد این بودیم که »مســتند کردستان 
طالی زرد« از شبکه افق پخش شد که تریبون و صدای کسانی بود که مدت ها 

صدایشان به جایی نمی رسید.
از مظلومیت مردم کردســتان همین بس که بســیاری صرفــاً از »پدیده 
نامبارک کولبری« در مناطق کردنشــین سخن گفته و می گویند بی آنکه به 
علل و ریشه های آن که در ناامنی فضای اقتصادی این مناطق است بپردازند.

طبیعی اســت که کولبری دون شــان انسان به حساب می آید و این »حق 
مردم کردنشــین« است که نگران شرایط و آینده اشتغال جوانان خود باشند، 
جوانانی که جبر موجود در فضای ملتهب، امن و بی ثبات اقتصادی این مناطق 
آنها را به ســمت و ســوی امرار معاش از مســیرهای ناصحیح و کاذبی چون 

کولبری هدایت کرده است.
یکی از حقوق مردم کردنشــین این است که در محیطی که ناقضان کسب 
و کاروجود نداشته باشند، آزادانه به امرارمعاش و انجام فعالیت های اقتصادی 
خود بپردازند بی آنکه هراســی از کسی یا چیزی به واسطه نقض امنیت شان 

از مسیرهای اخاذی و زورگویی داشته باشند. 
از همین روی اســت کــه می گوییم »جدی ترین مطالبــات مردم مناطق 
کردنشین« رســیدگی و توجه بیش از پیش ازسوی مسئولین استانی و البته 
مسئولین دولت نســبت به مشــکالت متعدد اقتصادی و معیشتی شهرهای 

کردنشین است.
دولت ســیزدهم و دســتگاه های مرتبط آن باید که در راســتای صیانت 
از»حقوق شــهروندی« مردم کردنشین، با مســببان و ناقضان امنیت فضای 
کسب و کار در این شهرها برخورد کنند تا مردم، تولیدکنندگان و بنگاه های 

اقتصادی بتوانند در محیطی باثبات به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.
پُرواضح است که سرمایه و سرمایه گذار در محیطی با ثبات و امن به فعالیت 
می پردازد و هر کجا که این دو عامل وجود نداشــته باشــد، سرمایه گذار نیز 
ترجیح میدهد سرمایه خود را به محیطی با ضریب ریسک کمتر منتقل کند. 
در مستند »کردســتان طالی زرد« به خوبی نشان داده شد که حتی اگر 
میلیاردها تومان از ســرمایه خود را به کسب و کار در مناطق کردنشین وارد 
کنید با توجه به وجود ناقضان آرامش و امنیت مردم، تولیدکنندگان و فعالین 
اقتصادی در این مناطق، ممکن است سرمایه و سرمایه دار به اجبار ترک این 

منطقه کرده و کسب و کارها به کلی تعطیل شود.
بنابراین، انتظاری که از دولت ســیزدهم و دســتگاه های مســئول مرتبط 
می رود رســیدگی به معاش و مشکالت اقتصادی مناطق مرزی و کمتر توسعه 
یافته و به خصوص شــهرهای کردنشین به عنوان یکی از جدی ترین اولویت 

های دولت جدید است.
در جهت احقاق حقوق مردم کردنشین الزم است دولت و نهادهای مرتبط 
با تمام توان و پتانســیلی که دارند برخوردی قاطع با عامالن و مسببان ایجاد 
فضایی ناامن و بی ثبات در اقتصاد و کســب و کار مردم این مناطق داشــته 

باشند.
»پیشــنهاد و توصیه جدی« ما به مســئولین این است که جهت فعالیت 
و راه انــدازی مجدد بنــگاه ها و کارخانه های اقتصادی، رونق هر چه بیشــتر 
بازارچه های مرزی، حمایت و مانع زدایی از مسیر تولیدکنندگان، کارآفرینان 
و فعالیــن اقتصادی این مناطق و البته برخورد مناســب تر با کولبران اهتمام 
بیشتری به خرج دهند تا بلکه در آینده ای نه چندان دور شاهد فصل جدیدی 

از بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم مناطق کردنشین باشیم.

یادداشت

تخلیه اولین محموله سوآپ ایران و ونزوئال
خبرگــزاری رویترز به نقل از دو منبــع آگاه و آمارهای رهیابی نفتکش ها در 
گزارشی مدعی شد که یک محموله 2.1 میلیون بشکه ای میعانات گازی از سوی 
شــرکت ملی نفت ایران در حال تحویل به شــرکت PDVSA ونزوئال است که 

نخستین محموله سوآپ میان این دو شرکت محسوب می شود.
این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که ونزوئال با قراردادی برای سوآپ نفت 
سنگین خود با میعانات گازی ایران موافقت کرده و قرار است این قرارداد به مدت 

شش ماه به طول بینجامد که در صورت لزوم می تواند تمدید شود.
به گزارش ایسنا، این کشور آمریکای جنوبی که تحت تحریم های آمریکا قرار 
دارد، در تالش برای افزایش صادرات نفت خود اســت و قرارداد بین شرکت نفتی 
دولتی PDVSA و شرکت ملی نفت ایران، همکاری میان دو عضو اوپک را عمیق 
تر می کند. یکی از این منابع آگاه به رویترز گفته اســت که توافق ســوآپ میان 
تهران و کاراکاس در فاز نخست برای شش ماه برنامه ریزی شده اما ممکن است 
تمدید شود. یک منبع آگاه در واشنگتن در این باره به رویترز گفت: توافق سواپ 
میان ونزوئال و ایران به عنوان یک اقدام ناقض تحریم ها در ماه های اخیر زیر نظر 
مقامات دولت آمریکا قرار داشته و آنها می خواهند ببیند این توافق از نظر عملی 
تــا کجا پیش می رود. همچنین وزارات خزانه داری آمریکا در واکنش به این خبر 
اعالم کرد که معامله نفتی ایران و ونزوئال می تواند نقض تحریم های واشنگتن علیه 
هر دو کشور باشد. این وزارتخانه به طور صریح مشخص نکرد که آیا این قرارداد را 

ناقض تحریم های خود می داند یا خیر.

پاسخ ایران به ادعای امارات درباره جزایر سه گانه
هیــات جمهوری اســالمی 
 ایران در مجمع عمومی سازمان 
ایرانی  تاکید کــرد جزایر  ملل 
ابوموســی، تنب کوچک و تنب 
بــزرگ بخش جدایــی ناپذیر 
خاک ایران بوده اند و هر گونه 
ادعای خالف آن بطور قاطع رد 

می شــود. به گزارش ایرنا، متن کامل پاســخ هیات جمهوری اسالمی ایران به 
اظهارات نماینده امارات در نشســت عالی رتبه هفتاد و ششــمین اجالســیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل که توسط یکی از دیپلمات های ایران قرائت شد، 

بدین شرح است:
مایلم به ادعاهای بی اســاس نماینده امارات متحــده عربی علیه تمامیت 
ارضی کشــورم در ارتباط با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ 

پاسخ دهم.
 جمهوری اســالمی ایران موضع ثابت و اصولی خــود را تکرار می کند که 
وجود چنین اختالفی بین ایران و امارات را به رســمیت نمی شناسد. این سه 
جزیره بخش جدایی ناپذیر خــاک ایران بوده اند و هر گونه ادعای خالف آن 

بطور قاطع رد می شود.
بــا این وجود، و برای نشــان دادن نهایت احترام خویش به اصل حســن 
همجواری، ایران همواره آمادگی خــود را برای گفتگوی دوجانبه با امارات با 
هدف از بین بردن هر گونه سوء تفاهمی که ممکن است از طرف امارات بر سر 

جزیره ابو موسی وجود داشته باشد، اعالم کرده است.
هیات جمهوری اسالمی ایران همچنین در پاسخ مجدد به اظهارات نماینده 
امارات در نشســت مجمع عمومی و بکارگیری نام مجعول برای منطقه خلیج 

فارس، مجددا بر ضرورت بکارگیری نام درست این منطقه تذکر داد.
 هیــات ایران پاســخ داد: همچنین بایســتی به نماینده امــارات متحده 
عربــی یــادآوری شــود که عبــارت صحیح«خلیــج فارس« از ۵۰۰ ســال 
پیش از  میالد مســیح  برای اشــاره به پهنه آبی  واقع در بین شــبه جزیره 
 عربســتان و فــالت ایران بــکار برده می شــده  و  این نام آن تــا ابد همین

 خواهد ماند.

اکونومیک

دیپلماسی

گروه سیاســی – مهدی یزدی: هر روز یک پالس 
متفاوت درباره ازســرگیری مذاکرات ویــن بین تهران و 
واشــنگتن رد و بدل می شود. اسرائیل و جمهوری خواهان 
مشــتاق شکســت برجام و اجرای طــرح B علیه ایران 
هســتند. نطق سراســر نفرت »نفتالی بنت« نخست وزیر 
صهیونیســتی هم نشــان داد کــه آنها همچنــان برنامه 

منسجمی برای تخاصم را دنبال می کنند.
در ایــن میان ، آخرین مواضــع طرفین مذاکرات وین 
نشان می دهد ؛ تهران مشغول جمع بندی تیم جدید برای 
مذاکرات احیای برجام است و آمریکا هم »مشتاق« برای 
از رسیدن به نتیجه است. در این میان ، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم به عنوان یک بازیگر دوگانه عمل می کند.

»جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که آیا دیدگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
این اســت که پس از بازگشت آمریکا به توافق هسته ای، 
ایــران باید در نتیجه رفع تحریم ها شــاهد منافعی بیش 
از آن چیزی باشــد که پس از انجام شــدن این توافق در 
ســال 2۰1۵ نصیبش شد، گفت: فکر می کنم هنوز  چند 
قدم فاصله داریم. البته ما نســبت به این که برگردیم و در 
دور بعدی مذاکرات، مباحثاتی دیپلماتیک داشــته باشیم 

مشتاقیم. 
ساکی افزود: آن ها ممکن است نسبت به تمامی جزئیات 
عالقه مند نباشــند. ما مطمئنا بــه تمامی جزئیات توجه 

نشــان می دهیم. اما در موقعیتی نیســتم که ارزیابی کنم 
این موضــوع چگونه خواهد بود.  بر اســاس این گزارش، 
اظهارات ســخنگوی کاخ سفید در پی این مطرح می شود 
که جو بایدن در کارزارهای انتخاباتی اش وعده ی بازگشت 

به توافق هسته ای را داده بود.
تاکید فرانسه بر ازسرگیری مذاکرات وین

وزیر امور خارجه فرانســه در سخنرانی اش در سازمان 
ملل بر ضرورت از ســرگیری هر چه ســریع تر مذاکرات 
احیای توافق هسته ای در وین تاکید کرد و گفت: کشورش 

ابتکارات الزم را در این زمینه انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانســه در سخنرانی خود در نشست ساالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار از سرگیری زودهنگام 

مذاکرات در مورد احیای توافق هسته ای )برجام( شد.
لو دریان گفت: در مورد تداوم برنامه هسته ای ایران، ما 
باید بسیار محکم باشیم. ایران نمی تواند باور کند که زمان 
به نفع اوســت. چرا که خطر یک بحران بزرگ با خطرناک 

تر شدن برنامه هسته ای آن افزایش می یابد. 
او افزود: فرانســه تمام ابتکارات الزم بــرای گفتگو را 
انجام خواهد داد. اما تنها راه ممکن توافقی است که اجازه 
می دهد تا مشــخص شــود که ایران بار دیگر به تعهدات 
خود عمل می کند. بنابراین ، ضرورت دارد که مذاکرات در 

آینده نزدیک از سر گرفته شود. 

بر اســاس این گزارش، اظهارات لودریــان در پی این 
مطرح می شــود کــه جو بایــدن رئیس جمهــور آمریکا 
در کارزارهــای انتخاباتی اش وعده ی بازگشــت به توافق 

هسته ای را داده بود.
دغدغه اسرائیل درباره ازسرگیری مذاکرات

رســانه های رژیم صهیونیســتی می گویند که نگرانی 
مقامــات این رژیم نســبت به ازســرگیری مذاکرات وین 

افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل تالش دارد که مذاکرات 
وین را به چارچوب زمانی مشــخصی محدود کند و برای 
آن ســقف تعیین شود، این رژیم با توجه به نگرانی هایش 
نســبت به تماس قدرت های بزرگ با تهران به منظوری 
احیای برجام، تالش می کند کشورهای شرکت کننده در 
مذاکرات را قانع کند تا مذاکرات را در یک چارچوب زمانی 

مشخص قرار دهند.
در این راســتا، ایال حوالتا، رئیس شورای امنیت رژیم 
صهیونیســتی هفته آینده ســفری به واشــنگتن خواهد 
داشــت تا با جیک سلیوان، همتای آمریکایی خود و دیگر 

مسئوالن دولت آمریکا در این خصوص رایزنی کند.
حوالتا تالش می کند که با واشنگتن هماهنگی داشته 
باشــد و از رویکرد واشنگتن نســبت به برنامه هسته ای 
ایران و راهبردی کــه در مرحله پیش رو به کار می گیرد، 

مطلع شود.

از سوی دیگر، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز قرار است 
ســفری به آمریکا و امارات داشــته باشــد و در خصوص 
آخریــن تحــوالت منطقه از جملــه آنچه کــه »تهدید 
مشترک« )ایران( خوانده شــده رایزنی کند، این درحالی 
اســت که عربســتان اخیرا به منظور اعتمادسازی گفت 

وگوهای دوجانبه با تهران آغاز کرده است.
همچنیــن یک مســئول عالــی رتبــه در دولت رژیم 
صهیونیستی تاکید کرده اســت: کشورهای جهان تمایل 
قوی برای رســیدن به توافق درخصوص برنامه هسته ای 
ایــران دارند، اما این امر چه ابرقــدرت ها بخواهند و چه 
نخواهنــد به موضع ایــران بســتگی دارد و مقامات رژیم 
صهیونیستی تالش دارند در این خصوص با دولت آمریکا 

هماهنگ باشند.
این مســئول در حاشیه سخنرانی نفتالی بنت، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل در 
خصوص تعامل اســرائیل با مذاکرات وین گفت: اسرائیل 
هجمــه بزرگی علیه توافق با ایران آغاز نکرده اســت زیرا 
دولــت نتانیاهو پیــش از این با به کارگیــری این راهبرد 

شکست خورد و نتایج عکسی محقق شد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد که نباید آینده اسرائیل 
را به رســیدن به توافق با ایران و یا عدم رســیدن به آن 

منوط کرد.
مذاکرات بی نتیجه مشخص در وین 

پس از پیــروزی بایدن در انتخابات و تشــکیل دولت 
جدیــد آمریکا، قدرت های جهانی از جمله آمریکا شــش 
دور مذاکرات پیرامون احیای توافق هســته ای در وین را 
برگــزار کردند. این مذاکرات میان ایــران و دیگر اعضای 
کمیســیون مشــترک برجام و با حضــور آمریکا درمحل 
مذاکــرات برگزار شــدند. البتــه ایران و آمریــکا و ایران 
مذاکرات مستقیمی نداشــتند و تنها از طریق نمایندگان 
دیگر کشــورهای حاضر در مذاکــرات در جریان مواضع 

یکدیگر قرار می گرفتند.
برگــزاری دور هفتم این مذاکرات تا پس از تشــکیل 
دولت ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشورمان به 
تاخیر افتاد. زمان دقیق از ســرگیری مذاکرات مشــخص 
نیســت، اما ایــران اخیرا گفته اســت که ایــن مذاکرات 

می تواند ظرف چند هفته آتی از سر گرفته شود.
این مذاکرات در راســتای بازگشــت دوجانبه ایران و 
آمریکا به پایبندی کامل به توافق هســته ای برگزار شده 
است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 
در سال 2۰1۸ از آن خارج شد و ضمن بازگردانی تحریم 
های قبلــی علیه ایران، تحریم های متعدد جدیدی را نیز 
بر آن اعمال کرد. ایران با گذشــت یک سال و نیم پس از 
متحمل شــدن این تحریم ها و تعلل کشــورهای اروپایی 
در عمل به تعهداتشــان در راستای پیداکردن راهکارهای 
عملی برای کاهش تاثیر تحریم ها و عادی ســازی روابط 
اقتصادی بــا ایران، در چند گام تعیین شــده از تعهدات 

داوطلبانه اش در توافق هسته ای فاصله گرفت.
مذاکرات وین در این راســتا پیش مــی رود که بتواند 
از طریــق اقداماتــی هماهنگ شــده، موجب بازگشــت 
 دوجانبــه آمریــکا و ایران بــه پایبندی کامــل به توافق

 هسته ای شود.

سخنگوی کاخ سفید بر »اشتیاق آمریکا برای مذاکره با تهران« تاکید کرد

چند قدم تا رفع تحریم های ایران
اسرائیل نگران ازسرگیری مذاکرات وین و شکست طرح B  است

تاکید ایران بر فقدان صالحیت آمریکا برای اظهارنظر درباره 
همکاری های ایران و آژانس

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برگزاری رزمایش در مرزهای شمال غرب
 یک موضوع حاکمیتی است

رئیس سازمان انرژی اتمی با رد بیانیه آمریکا 
در مــورد همــکاری جمهوری اســالمی ایران با 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشــان کرد 
که کشــورهایی که اعمال تروریستی علیه سایت 
هســته ای ایران را محکــوم نکردند، صالحیت 

اظهارنظر در مورد بازدید از آنجا را ندارند.
 محمد اســالمی  که روز سه شــنبه در راس 
هیاتی وارد مســکو شده اســت، در گفت و گو با 
خبرنگاران گفت : روســیه عضو گروه1+۴ است 
و در مذاکرات امروز با طرف روســی در خصوص 

برجام گفت و گو خواهیم کرد.
وی بــا بیــان اینکه ایــران و روســیه روابط 
راهبردی و درباره مســائل گوناگــون همکاری 
دارنــد، ادامه داد:  تالش موثر ما این اســت که 
همکاری های دو کشــور در باره انرژی  هسته ای  
و نتایجی که مورد انتظار  اســت را  نیز با سرعت 

باالتری دنبال کنیم.
معاون رئیــس جمهوری ایــران اظهار کرد: 
امیدواریــم در ایــن مقطــع زمانی کــه دومین 
گفت وگوی من با طرف روســیه است، بتوانیم از 
طریق این گفت وگوها روند همکاری ها را تقویت 

کنیم و به آن شتاب دهیم. وی در پاسخ به بیانیه 
ادعایی آمریکا که گفته بود اجازه دسترســی به 
ســایت کرج را بدهید، اظهار داشت:  آمریکا حق 
ندارد بــا ملت بزرگ ایران به این صورت برخورد 
کند. رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران تصریح 
کرد: ایران در یک توافق به اسم برجام به صورت 
داوطلبانه در حوزه هســته ای اقداماتی را کاهش 
داد و به این تعهــدات داوطلبانه بیش از دو نیم 
و ســال به صورت یک طرفه عمل کرده است اما 

طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد.
اســالمی یادآور شــد: آمریــکا هــم خودش 
تعهداتــش را انجام نــداد و هم باعث شــد که 
دیگران انجــام ندهند. در همین راســتا نه تنها 
ایران را تحریم کرد بلکه هر شرکتی که خواست 

با ایران کار کند را مورد تحریم قرار داد.
وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران در 

چارجوب پادمان و ان پی تی  ) پیمان عدم اشاعه 
ســالح های هســته ای( به قوانین متعهد و مقید 
است، گفت: بر همین اساس طبق بیانیه مشخص 
توافق کردیــم که به درخواســت آژانس، کارت 
حافظه دوربین های مشــخص شده تعویض شود 
و این واضح و روشــن است که شامل محل هایی 
که بر اثر عملیات  ترورریستی صدمه دیده است، 
نمی شــود و ما این موضوع را هم در بیانیه تهران 

و هم در وین به آنها گفته ایم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: 
خیلی متاســفم آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم 
صهیونستی رفتار  سیاســی و گزینشی دارد که 

کامال غیر منطقی و مردود است.
اسالمی اظهار کرد: اگر  آنها در بحث هسته ای 
به صلــح  بین المللی اعتقاد دارنــد، ابتدا باید به 
قوانین بین المللی اعتقاد داشــته و مقید باشند، 

چون جمهوری اســالمی ایران همچنان از قوانین 
تبعیت می کند.

وی بــا بیان اینکه »آنها عملیات تروریســتی 
در سایت هسته ای ما را محکوم نکردند«، افزود: 
بنابراین اصرار آنها در مکان هایی که مورد حمله 
تروریســتی قرار گرفته اســت، پذیرفته نیست و 

انتظار داریم آژانس به قانون عمل کند.
معاون رئیس جمهوری ایران ادامه داد: اصرار 
آنهــا برای نصب دوربین در مکان هایی که در اثر 
عملیات تروریستی صدمه دیده است، در راستای 
همان عملیاتی است که علیه ایران صورت گرفته 

است و ما هرگز آن را نمی پذیریم.
اســالمی تصریح کرد: ایران ۵۰ سال است که 
عضو آژانس بین الملللی اســت و ایــن نهاد باید 
به رفتار تبعیض آمیز و سیاســی خاتمه دهد. ما 
در روزهای گذشــته با حســن نیت کامل با آنها 

رفتار کردیم. بنابراین انتطار آنها در مورد جاهایی 
که صدمه دیده و در حال بازســازی است و هنوز 

پرونده قضایی دارند، بی اثر خواهد بود.
وی همچنین گفت: گروســی )رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی( تقاضا 
داشته است که با اعضای دولت جدید آشنا شود، 
مطالب مسوالن جدید را بشنود و نظرات خود را 
هــم بیان کند که ما این موضوع  را هم در بیانیه 

تهران اعالم کردیم.
به گــزارش ایرنا از مســکو، معــاون رئیس 
جمهوری و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران به 
منظور دیدار و گفت و گو با همتای روسی خود، 
آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی روس اتم، 
روزسه شــنبه وارد مسکو شــد و مورد استقبال 
کاظــم جاللی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران 
درمســکو، اعضای سفارت و مســئوالن شرکت 

دولتی روس اتم قرار گرفت.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در سفر به 
مســکو، آخرین تحوالت و همکاری های سازمان 
انــرژی اتمی ایران و شــرکت دولتی روس اتم را 

مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار خواهد داد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
برگزاری رزمایش در مناطق مرزی شمال غرب 
یک موضوع حاکمیتی اســت کــه برای آرامش 
و ثبات کل منطقه انجام می شــود، تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی حضور رژیم صهیونیستی را 
در نزدیکــی مرزهای خود تحمــل نخواهد کرد 
و هر اقدامی برای امنیــت خود الزم بداند انجام 

خواهد داد. 
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا از اداره کل 
اطالع رســانی و امــور ســخنگویی وزارت امور 
خارجه، ســعید خطیب زاده در پاسخ به سوال 
خبرنــگاران در خصوص مطالب بیان شــده از 

ســوی رییس جمهوری آذربایجــان در فضای 
رسانه ای اظهار داشت: در حالی که روابط خوب 
و محترمانــه ای میان دو کشــور وجــود دارد و 
مســیرهای معمول ارتباطات میان دوطرف در 
باالترین سطح وجود دارد، بیان آن به این شیوه 

مایه تعجب است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این 
زمینــه و موضوعات دیگر مرتبط با آن در دیدار 
دو وزیر امور خارجه در حاشــیه نشســت اخیر 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، 
رایزنی های جــدی و دقیقی صــورت گرفت و 
توافق شــد در یک بستر مناسب این گفت وگو 

ها ادامه پیدا کند. 
خطیب زاده در ادامه خاطرنشــان ســاخت: 
جمهوری اســالمی ایران همواره مخالفت خود با 
هرگونه اشــغال ســرزمینی را اعالم داشته و بر 
لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها و مرزهای 
شــناخته شــده بین المللی تاکید کرده است. 
ضمن آنکه رعایت حسن همسایگی و همجواری 
از مهمترین موضوعاتی اســت که انتظار می رود 

از سوی همه همسایگان مورد توجه قرار گیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در 
خصوص رزمایش انجام شده از سوی کشورمان 
در مناطق مرزی شــمال  غرب تاکید کرد: این 

یــک موضوع حاکمیتی اســت و برای آرامش و 
ثبات کل منطقه انجام می شــود. البته روشــن 
است که جمهوری اسالمی ایران، حضور هر چند 
نمایشی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای 
خود را تحمل نخواهــد کرد و در این رابطه هر 

اقدامی را که برای امنیــت ملی خود الزم بداند 
انجام خواهد داد.

گفتنی اســت کــه الهام علــی اف ، رئیس 
جمهوری آذربایجان نسبت به برگزاری رزمایش 

نظامی ایران معترض شده بود.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
اخیرا ادعا کرده ایران به تفاهم دو هفته پیش 
بــا این نهاد متعهد نبوده و مانع تعویض کارت 
حافظه دوربین ها در مجتمع تسای کرج شده 
مدعی شــد: مــا در اندازه ای کــه باید نگران 

هستیم، نه بیشتر نه کمتر
به گزارش ایرنا، رفائل گروسی در گفت وگو 
با برنامه هاردتاک شــبکه بی بی سی افزود: ما 
در ایران دفتر داریــم و از مراکز اتمی )در این 
کشور( بازرســی می کنیم. این مساله به طور 
موازی و یا به تعبیر دیگر با احتمال بازگشــت 
به توافق معروف هســته ایران )برجام( که در 
ســال 2۰1۵ امضا و آمریکا در سال 2۰1۸ از 

آن خارج شــد، عمیقا مرتبط است. وی افزود: 
از ابتدای امسال تالش های دیپلماتیک در وین 
برای بازگشــت به این توافق آغاز شده است و 
ما ضامن هرآنچه با ایران توافق  شود هستیم و 

به طور مرتب اوضاع را زیر نظر داریم.
آژانس بیــن المللی انرژی اتمی یکشــنبه 
گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد: ایران از 2۰ تا 
22 سپتامبر )2۹ الی ۳1 شهریور( به بازرسان 
آژانس اجازه ســرویس تجهیــزات نظارتی و 
جایگزینــی کارت حافظــه دوربین ها در تمام 
محل های ضروری در ایران به جز کارگاه تولید 
قطعات ســانتریفیوژ در مجموعه تسای کرج 
را داده اســت. این کارگاه که مختص ساخت 

قطعات ســانتریفوژ اســت، اوایل تیرماه سال 
جاری هــدف حمله خرابکارانــه پهپادی قرار 
گرفت و یکی از دوربین های آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در آن جا تخریب شد.
مدیــرکل آژانس مدعی اســت رفتار ایران 
مغایر با تفاهــم دو هفته پیش میان دو طرف 
است، اما جمهوری اســالمی ایران تاکید دارد 
که مســاله دوربین های کرج فراتر از تفاهمات 
حاصله در بیانیه مشــترک است. کاظم غریب 
آبادی ســفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان 
های بین المللی مستقر در وین در همین رابطه 
توضیح داد که تفاهم دو هفته پیش »با حسن 
نیــت ایران و با هــدف جایگزینی کارت های 
حافظه »تجهیزات مشــخص شــده« حاصل 

شد.«
وی با بیان اینکه تحقیقات امنیتی و قضایی 
در مورد مجتمع تســای کرج همچنان ادامه 
دارد و تجهیــزات نظارتی این مجتمع در زمره 
تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نگرفته و به 
همیــن خاطر از عبارت »تجهیزات مشــخص 
شــده« در بیانیه مشترک  استفاده شد خاطر 
نشــان کرد که گزارش اخیــر مدیرکل آژانس 
دقیق نبوده و فراتــر از تفاهمات حاصله برابر 

بیانیه مشــترک می باشــد. مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با بی بی سی 
گفــت: حضور ما در ایران حائز اهمیت اســت 
چــون بازرســی هایی را انجــام می دهیم که 
برخــی از آن ها به طور مرتــب طبق تعهدات 
ایران در چارچوب ان پی تی صورت می گیرد و 
عــالوه بر آن، ما چند مــاه پیش در خصوص 
انجام یکســری بازرسی های غیر قابل اجتناب 
که مــا را قادر می ســازد تا اطالعــات خیلی 
مهمی را در زمینه غنی سازی اورانیوم، تولیدات 
ســانتریفیوژها و مســائل مختلف فنی ذخیره 
کنیم توافــق کردیم؛ تا زمانی که مشــارکت 
کنندگان برجام )برای احیــای آن( به تفاهم 
رســیدند، تصویــر کاملــی را از فعالیت های 

اتمی ایران داشته باشیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا آژانس تصویر 
کاملی از فعالیت هــای اتمی ایران دارد تصریح 
کرد: ما در انــدازه ای که در شــرایط موجود 
بتوان، تصویر کامل داریم که بسیار قابل توجه 
اســت. بازرسی های ما در ایران گسترده است. 
ما در تمام تاسیســاتی که ایــران دارد حضور 
داریم و هر روز ســال بازرسی انجام می دهیم. 
مجری بی بی سی صحبت گروسی را قطع کرد 

و با بیان این ادعا که اقدامات آژانس بازیگران 
منطقه را راضی نکرده، به سخنان نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته ای ایران 
اشاره کرد. مدیرکل آژانس با لحنی تند پاسخ 
داد: من فکر نمی کنم از آنچه که نخست وزیر 
اسرائیل گفته، بتوان این طور برداشت کرد که 

به بازرسی های ما مورد اعتماد نیست.
وی افزود که  اسرائیل گمان می کند »چون 
ایران دارای توانمندی در زمینه هسته ای است 
یک خطر بشــمار می رود.« مدیــرکل آژانس 
گفت: این مســاله یک مقوله سیاسی است و 

من تمایلی به دخالت در این زمینه ندارم.
گروســی ادامه داد: اما حرف من این است 
که ما توانمندی اتمی ایران را زیر نظر داریم و 
آنچه شــرایط فعلی را حساس کرده این است 
که اگر دسترسی های ما در ایران محدود شود، 
کنترل از دستمان خارج شده و جزئیات دقیق 

را از دست می دهیم.
وی تکرار کرد که بازرســی های آژانس در 
ایران گســترده و وســیع اســت و »ما از گرم 
اورانیــوم تولید شــده در ایران بــا خبریم و 
می دانیــم در مراکز مختلف چــه اتفاقاتی رخ 

می دهد.«

تکرار ادعای نگرانی مدیرکل آژانس درباره برنامه هسته ای ایران


