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رایزنی عربستان و آمریکا درباره برجام
وزارت امور خارجه عربســتان سعودی اعالم کرد که وزیر امور خارجه این 
کشــور با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره مســائل دوجانبه و مسئله 

توافق هسته ای گفت وگو کرده است.
بــه گزارش پایگاه خبــری عرب نیوز، فیصل بن فرحــان وزیر امور خارجه 
عربســتان سعودی روز پنج شــنبه با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور 

ایران دیدار کرد.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی، بن فرحان و مالی درباره 
تقویت همکاری آمریکا-عبرســتان سعودی در زمینه مسئله هسته ای ایران و 

مذاکرات بین المللی مرتبط گفت وگو کردند.
همچنین آنچه که »تخطی هــای ایران از معاهده های بین المللی مرتبط با 
توافق هســته ای و حمایت ایران از شــبه نظامیان تروریست« خوانده شده از 

سوی دو طرف مورد بحث  و گفت وگو قرار گرفت.
فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی برای دیدار با مقامات 

آمریکایی راهی واشنگتن شده است.

ویژه

تکذیب ادعای علی اف
 درباره همکاری های ایران و ارمنستان

نخســت وزیر ارمنستان اتهامات تازه رئیس جمهور آذربایجان علیه ایران و 
ارمنستان را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیکول پاشینیان، نخست 
وزیر ارمنســتان، ادعاهــای اخیر الهام علی اف، رئیس جمهــور آذربایجان را 
تکذیب کرد. علی اف امروز در جلسه شورای سران کشورهای مستقل مشترک 
المنافع در قالب یک کنفرانس ویدئویی ادعا کرده بود: »ارمنستان به مدت 30 
ســال با تبانی ایران از مناطق اشغالی قبلی آذربایجان برای قاچاق مواد مخدر 

به اروپا استفاده می کرد.«
رئیس جمهور آذربایجان همچنین مدعی شــده بود: افزایش شدید حجم 
هروئین توقیف شــده پس از کنترل آذربایجان بر تعدادی از مناطق اشغالی، 

حاکی از این امر است.
نیکول پاشــینیان، نخســت وزیر ارمنســتان در این باره گفت: می خواهم 
خاطرنشان کنم که ما بطور بسیار تنگاتنگ با نهادهای انتظامی ایران همکاری 
کرده و به شــکل بســیار موثری با قاچاق مواد مخدر مبــارزه می کنیم. من 
همچنیــن می توانم ارقامــی را ارائه کنم که به خوبی میزان ناکام گذاشــتن 

عملیات قاچاق مواد مخدر و کشف و ضبط مواد مخدر را نشان می دهند.
بر اســاس برآوردهای او، حجم مواد مخدر کشــف شده سه تا چهار برابر و 

حتی بیشتر شده است.
پاشینیان افزود: این نشان می دهد که نیروهای انتظامی ایران و ارمنستان 
همکاری تنگاتنگی داشــته و به طور موثری بــا قاچاق مواد مخدر مبارزه می 

کنند.

پان ترکیسم و رویای اتصال سرزمینی در قفقاز
»جعفر خاشــع« مدیر عامــل بنیاد مطالعــات قفقاز در یادداشــتی برای 
دیپلماسی ایرانی نوشت ؛ بحث به اصطالح کریدور زنگه زور )مسیر اتصال خاک 
اصلی جمهوری آذربایجان به نخجوان از جنوب ارمنســتان( در واقع در ظاهر 
امر به استناد توافق نامه آتش بس 9 نوامبر 2020 که بعد از جنگ دوم قرا باغ 
یا همان جنگ 44 روزه در پاییز 1399 بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
با میانجیگری روسیه منعقد شد و توسط الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور فدراســیون روسیه امضا شد، بر می گردد. البته کریدور تفسیری 
اســت که ترکیه و جمهوری آذربایجان از بند 9 این توافق نامه دارند. طبق بند 
9 )1( این توافق نامه بر رفع انسداد مسیرهای مواصالتی در منطقه اشاره شده 
اســت و اصال صحبتی در مورد به اصطالح عبور کریدوری از جنوب ارمنستان 
در توافق نامه نشده است. تفســیر غیر رسمی ارمنستان از بند 9 توافق نامه هم 
به این صورت اســت که آنهــا از عبور بی ضرر جمهــوری آذربایجان از خاک 
ارمنســتان مخالفتی ندارند به شرطی که طبق توافق نامه آتش بس این ارتباط 
بین جمهوری آذربایجان و نخجوان )بخــش برونگان جمهوری آذربایجان( از 
طریق خاک ارمنســتان حاکمیت این کشور بر بخشی از سرزمین هاییش را از 
بین نبرد. رویکرد روسیه نیز در این موضوع حایز اهمیت است. روسیه به عنوان 
طرفی که این توافق نامه آتش بس را امضا کرده اســت از رفع انسداد مسیرهای 
مواصالتی  بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان و نخجوان حمایت می کند. 
با گنجاندن اینکه نیروهای مرزبانی روســیه با اســتقرار در جنوب ارمنســتان 
مســئول تامین امنیت راه ارتباطی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان هستند 
در حقیقت بر کنترل و هدایت روندهای قفقاز طبق منافع خود قدم برداشتند. 
عالوه بر این مواردی که در توافق نامه آتش بس آمده و نشان از حمایت روسیه 
از بازگشایی مسیر های مواصالتی بین جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق 

خاک ارمنستان دارد.
در نگاه تحلیلی هم می توان منافعی برای این اقدامات روسیه متصور بود. در 
حقیقت با بازگشایی این مسیر روسیه نیز از طریق زمینی به ارمنستان متصل 
خواهد شد. روســیه در نزدیکی مرزهای ارمنستان با ترکیه )عضو ناتو( پایگاه 
نظامی دارد تحوالت یک ســال اخیر نشان داد که این پایگاه بیشتر در راستای 
منافع روســیه است و نه حمایت از ارمنستان. بنابراین ارتباط زمینی روسیه با 
ارمنستان از مسیری کم دردسر تر از مسیر قبلی که از گرجستان بود، مطلوب 
روســیه اســت. از طرف دیگر ارتباط ترکیه با جمهوری آذربایجان از مســیر 
گرجســتان، خارج از کنترل روسیه اســت. اگر به جای گرجستان این ارتباط 
از خاک ارمنســتان باشد و با توجه به حضور و تامین امنیت این مسیر توسط 
نیروهای روســی این ارتباط در کنترل و نظارت روســیه خواهد بود بنابراین 
ارتباط بین ترکیه و جمهوری آذربایجان از طریق مســیر جنوب ارمنستان به 
جای گرجســتان مطلوب روسیه اســت. هر چند حتی با ایجاد مسیر ارتباطی 
جدید باز مسیر گرجستان به عنوان یک گزینه اولویت دار ترانزیتی برای ترکیه 
و جمهوری آذربایجان باقی خواهد ماند مگر اینکه ســناریوی مطبوب ترکیه و 

جمهوری آذربایجان که اتصال سرزمینی است محقق شود. 
قبل از این در طول سالهای گذشته بعد از فروپاشی شوروی ارتباط جمهوری 
آذربایجان با نخجوان از طریق خاک جمهوری اسالمی بدون کوچکترین مشکل 
و با کمترین هزینه  انجام می شــد و در حقیقت ایجاد خط ارتباطی جدید بین 
جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق جنوب ارمنستان به لحاظ اقتصادی از 
هیچ منطق محکمی برخوردار نیســت. )البته ناگفته نماند بسیاری از کاالهای 
مورد نیاز مردم نخجوان به صورت مســتقیم از طریق شــهرهای مرزی ایران 
تامین می شود. روزانه شاهد سفرهای متعدد مردم نخجوان به شهرهای ایران و 
تامین و خرید مایحتاج خود از ایران هستیم که این مساله بعد از کاهش ارزش 
پول ایران چندین برابر شــده است(  بنابراین با بررسی همه این موارد به این 
نتیجه می رســیم که هدف جمهوری آذربایجان و ترکیه در حقیقت رفع نیازها 
و تامین مایحتاج مردم نخجوان نیســت بلکه اهداف پشــت پرده این اقدامات 
سیاســی و مانورهای نظامی چیز دیگری اســت که در چند سطح تحلیل می 

توان به آن ها اشاره کرد. 
در ســطح تحلیل منطقه ای باید به نقش ترکیه در این تحوالت نگریســت. 
ترکیه به پشتوانه مرز باریکی که با نخجوان دارد درصدد است از فرصت پیش 
امــده در منطقه قفقاز بــرای اتصال زمینی به جمهــوری آذربایجان و دریای 
خزر و آسیای مرکزی نهایت اســتفاده را ببرد. شایان ذکر است که ترکیه هم 
اکنــون بدون کوچکترین مشــکلی از طریق خاک جمهوری اســالمی ایران و 
گرجســتان به جمهوری آذربایجان ارتباط دارد. خط آهن باکو-تفلیس-قارص 
که ســرمایه گذاری های هنگفت سیاســی و اقتصادی بر روی آن انجام می شد 
ارتباط ریلی بین ترکیه و گرجستان و جمهوری آذربایجان را برقرار کرده و در 
حال استفاده از این مسیر )2( هستند. بنابراین ترکیه هم مشکلی در ارتباط با 
جمهــوری آذربایجان و ترانزیت کاال و غیره با جمهوری آذربایجان ندارد. پس 
هدف از این همه اقدامات، اقتصادی نیســت بلکه اهداف ژئوپلیتیک کالن مد 

نظر ترکیه از به اصطالح کریدور جنوب ارمنستان دنبال می شود.
در سطح تحلیل بین المللی باید به نقش آمریکا در این خصوص توجه کنیم. 
سیاســت خارجی دموکرات ها معموال عمل و اقدام به صورت غیر مســتقیم و 
پیگیری اهداف خود با تکیه بر متحدین منطقه ای اســت. در همین چارچوب 
اقدام جمهوری آذربایجان و ترکیه با حمایت و پشتیبانی آمریکا در حال انجام 
اســت. برای پی بردن بــه اهداف آمریکا در قفقاز جنوبی و مناقشــه قراباغ به 

پیشینه طرح های آمریکایی در خصوص حل مناقشه قراباغ باید توجه کرد. 

پولیتیک

استراتژیک

گروه سیاســی – سعید تهرانی: در پی 
ازسرگیری گفتگوهای جمهوری اسالمی ایران 
و اتحادیــه اروپایــی که روز پنج شــنبه میان 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه و انریکه مورا 
معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا در تهران انجام شــد، وزرای امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در 
یــک گفتگوی تلفنی به رایزنــی و تبادل نظر 

پرداختند.
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد 
که گفتگوهای امروز بــا مورا مثبت بوده و دو 
طــرف ضمن ابراز رضایت، برای تداوم آن ابراز 

آمادگی کرده اند.
وزیر امــور خارجه کشــورمان اظهار کرد: 
گفتگوهــای جاری با انریکه مــورا متمرکز بر  
یافتن راه حل های عملی برای رفع مشــکالت 
و بن بســت کنونی در وین اســت که به دلیل 
مواضع و رویکرد تعهدگریز واشــنگتن در رفع 
کامل و موثر تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 

این کشور بوجود آمده است.
 امیر عبداللهیــان تاکید کرد: دو طرف در 
پایان گفتگوهای امروز توافق کردند رایزنی ها 
طی دوهفته آینده در بروکســل میان معاون 
سیاسی وزیر امورخارجه و مورا ادامه پیدا کند.

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
نیز در ایــن تماس تلفنی ضمن اســتقبال از 
گفتگوهای امروز تاکید کرد که متعاقب دیدار 
مفصل هفته قبل با امیر عبداللهیان در مسکو، 
به همکاران خود در  وزارت امور خارجه روسیه 
ماموریت داده اســت تا در مشورت نزدیک با 
همتایــان خــود در جمهوری اســالمی ایران 

موضوعات مرتبط با برجام را پیگیری کنند.
وزیــر امور خارجه روســیه در این مکالمه 
تلفنــی از موضع منطقی جمهوری اســالمی 
ایــران مبنی بر بازگشــت همــه طرف ها به 

تعهداتشان قدردانی کرد .
وی در پایان با اشــاره به مالقات روز جاری 
خود با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، 
ابراز داشت در جریان گفتگوی تلفنی خوب و 
ســازنده وزیر امور خارجه کشورمان با همتای 

آذربایجانی خود قرار گرفته است.
الوروف  تاکید کرد مسکو از توافقات انجام 
گرفته در این گفتگوی تلفنی استقبال کرده و 

آن را اقدامی در مسیر درست می داند.
توافق برای ادامه رایزنی ها 

در بروکسل
»انریکه مورا« معاون سرویس  اقدام اتحادیه 
اروپا که برای رایزنی دربــاره روابط دوجانبه، 
موضوعــات منطقــه ای از جملــه تحوالت در 
افغانســتان و یمن و نیز مذاکــرات برای لغو 
تحریم های ظالمانه به تهران سفر کرده است؛ 
بــا »علی باقری« معاون سیاســی وزارت امور 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
معــاون سیاســی وزارت امــور خارجه در 
ایــن مالقات، با تاکید بر اینکــه ایران همواره 
ثابت کــره که یک بازیگر مســئول در عرصه 
بین المللی اســت، در حالی کــه رفتار طرف 
مقابل نشــان می دهد که با مسئولیت پذیری 
فاصله معنــاداری دارد، گفــت: هر طرف که 
مســئولیت پذیری بیشتری از خود نشان دهد، 

به میز مذاکره نزدیک تر است.
وی با بیا اینکه برای ایران دستیابی به نتایج 
ملموس موضوعیت دارد، اظهار داشــت: ایران 
برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی 

و نه توافق کاغذی باشد، همواره آماده است. 
باقری با اشــاره به این موضــوع که تردید 
جــدی در مورد اراده واقعی آمریکا برای انجام 
تعهداتش وجــود دارد، از بی عملی طرف های 
اروپایــی در اجرای تعهــدات خود ذیل برجام 
انتقاد کرده و بر ضرورت مسئولیت پذیری آنها 

تاکید کرد. 
»انریکه مورا« نیز ضمن تشریح مسئولیتش 
به عنــوان هماهنگ کننده اتحادیــه اروپا، بر 
آمادگی خــود به منظور همــکاری با ایران و 
ســایر طرف ها در جهت ادامه مذاکرات برای 
دســتیابی به نتیجه ای که مورد پذیرش همه 

طرف ها باشد، تاکید کرد.  
در پایــان مقرر گردید رایزنی های دو طرف 
در خصوص موضوعات مورد عالقه طرفین در 

روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد.
در این دیــدار همچنین در خصوص روابط 
کشــورمان و اتحادیه اروپایی، بــر ارتقا روابط 
فیمابین تاکید شــد و قرار شد در گفتگوهای 
آتی در بروکسل، سرفصل ها و زمینه های عملی 
گســترش روابط مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گیرد.
دکتر باقــری همچنین در حوزه مســایل 
و موضوعــات مهم منطقــه از جمله تحوالت 
افغانســتان نیز ضــرورت مســئولیت پذیری 
اتحادیه اروپایی خصوصا در ارتباط با وضعیت 
انسانی مردم افغانســتان از جمله وضعیت بی 

جاشدگان و  آوارگان را مورد تاکید قرار داد.
معاون سیاســی وزارت امــور خارجه  در 
خصوص شــرایط غــم انگیز مــردم و زنان و 
کــودکان در یمن نیز با توجه به محاصره چند 
ساله این کشور، خواستار توجه جدی اتحادیه 
اروپا و عمــل به وظایف خود برای پایان دادن 

به این تراژدی انسانی شد.
بحث درباره زمان مذاکرات

اماراتی نشــنال می گویــد، دیدار  روزنامه 
مقامات اتحادیه اروپا و ایران نتوانسته به توافق 
بر سر بازه زمانی از سرگیری مذاکرات احیای 
توافق هسته ای در وین منجر شود اما دو طرف 
طی روزهای آتی در بروکسل نشستی خواهند 

داشت تا رایزنی های بیشتری انجام دهند.
پیتر اســتانو ســخنگوی ســرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت: ســفر 
انریکه مورا معاون مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران که ریاســت جلســات 
کمیسیون مشــترک برجام در شش دور اخیر 
مذاکرات وین را نیز بر عهده داشــته است، بر 

»فوریت از سرگیری مذاکرات« تاکید داشت.
اســتانو با گفتن این که »ما منتظر پاســخ 
ایرانی هــا هســتیم«، افزود که جــوزپ بورل 
نماینــده ارشــد و مســئول ســرویس اقدام 
خارجی اتحادیــه اروپا برای ماموریتی متناظر 
با ماموریت مورا در تهران، به واشــنگتن سفر 

کرده است.

به گفته اســتانو، »جوزپ بورل نیز به سهم 
خود به واشــنگتن رفته اســت تا بــا آنتونی 
بلینکــن، وزیــر خارجه آمریکا دربــاره توافق 

هسته ای ایران دیدار و گفت وگو کند«.
او در این باره اظهار کرد: باید منتظر نتیجه 

مذاکرات باشیم.
اشتیاق کاخ سفید

 برای ازسرگیری مذاکرات
جــن ســاکی ســخنگوی کاخ ســفید در 
کنفرانســی خبری  در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که آیا دولت آمریکا از پیشنهادهای مطرح 
شده از ســوی دولت رژیم صهیونیستی برای 
داشــتن یک »پالن B« در صورت شکســت 
مذاکرات هســته ای با ایران، استقبال می کند 
یــا نه، گفت: تمرکز ما بر دیپلماســی اســت. 
دیپلماسی بســتر تالش های ما در برهه فعلی 
است. قصد ندارم در این موقعیت فرضیه ای را 
مطرح کنم. ما مشتاقیم که به وین بازگردیم و 

مذاکرات را ادامه دهیم.
ســاکی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی 
بر این کــه در صورت »ادامه وقت کشــی در 
مذاکرات« از ســوی ایران، پالن B آمریکا چه 
خواهد بود، مدعی شــد: مــا در پیش گرفتن 
مسیر یک دیپلماسی هدفمند برای رسیدن به 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام]توافق 
هســته ای[ و برای پرداختن بــه طیف کامل 
نگرانی هایمــان درباره ایران، صــادق و پابرجا 

بوده ایم.
او افزود: ما به دنبال بازگشــتی دوجانبه به 
برجام هســتیم. اگر تهران چیزهای بیشتری 
بخواهد و چیز کمتری ارائه دهد، این مذاکرات 
موفق نخواهند بــود. اما در نهایت، این چیزی 
است که بر آن متمرکزیم و قصد ندارم حدس 

و گمانی فراتر از آن مطرح کنم.
جدیت تهران برای بازگشت

 به مذاکرات
در همین حــال، »الرنس نورمن« خبرنگار 
روزنامه وال اســتریت ژورنال درباره ازسرگیری 
مذاکرات ویــن در صفحه توییترش نوشــت: 
طبق گفته یک منبع مطلــع، ایران به انریکه 
مورا معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که اخیرا به تهران ســفر کرده بود، گفته 
است در حال نهایی سازی اقدامات در راستای 
تکمیل کردن تیم مذاکره کننده اش می باشد و 
بر تصمیمشان برای بازگشت به مذاکرات وین 

نیز تاکید کرده اند.
نورمن به نقل از ایــن منبع مطلع کا نامی 
از او برده نشــده، افــزود: آن ها]ایران[ کامال 
در بازگشــت به مذاکرات وین بــرای خاتمه 

دادن)تکمیل( مذاکرات وین مصمم هستند.
خبرنگار وال اســتریت ژورنال همچنین به 
نقل از این منبع آورده است: مذاکرات با ایران 
در پایان اکتبر در بروکسل  فقط میان اتحادیه 
اروپا و ایران انجام خواهد شد. ایران مذاکرات 
دوجانبــه دیگری خواهد داشــت. ایده ای که 
مطرح اســت، »پرداختن بــه تمامی متن های 
روز میز در وین« به منظور شفاف سازی آن ها 
با تیم جدید ایران اســت و »آن ها ســواالت 

متعددی در این باره خواهند داشت«.
قدرت هــای جهانــی از جملــه آمریکا، در 
ماه های گذشته شــش دور مذاکرات پیرامون 
احیــای توافق هســته ای در ویــن را برگزار 
کردند. این مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای 
کمیسیون مشــترک برجام و با حضور آمریکا 
درمحل مذاکــرات برگزار شــد. البته ایران و 
آمریکا مذاکرات مســتقیمی نداشتند و تنها از 
طریق نمایندگان دیگر کشــورهای حاضر در 
مذاکرات در جریان مواضــع یکدیگر قرار می 

گرفتند.
برگــزاری دور هفتم ایــن مذاکرات تا پس 
از تشکیل دولت ســید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشــورمان به تاخیر افتاد. زمان دقیق 
اما  از ســرگیری مذاکرات مشــخص نیست، 
ایران اخیرا هم زمان با برگزاری نشست ساالنه 
مجمع عمومی ســازمان ملل گفتــه که این 
مذاکرات مــی تواند در آینده نزدیک از ســر 
گرفته شود. مذاکرات وین در این راستا پیش 
می رود که بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ 
شده، موجب بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران 

به پایبندی کامل به توافق هسته ای شود.
بلینکن پیش تر با اشــاره به این که آمریکا 
قصد دارد مذاکرات وین از ســرگرفته شوند و 
بازگشتی دوجانبه با ایران به پایبندی به توافق 
میســر شود، مطرح کرده بود فرصت به نتیجه 
رســاندن مذاکــرات و از ســرگیری پایبندی 

نامحدود نیست.

وزرای خارجه ایران و روسیه تلفنی صحبت کردند

بحث درباره زمان ازسرگیری مذاکرات وین
باقری و مورا درباره ادامه مذاکرات در بروکسل به توافق رسیدند

ضرورت اقدام عملی آژانس 
برای جلوگیری از حمالت تروریستی هسته ای

موضع گیری های مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در مــورد اقدامــات خرابکارانه و 
تروریستی علیه تاسیســات هسته ای جمهوری 
اســالمی، انتظاری اســت که بایــد مدتها قبل 
براورده می شد. این نهاد باید اقدامات عملی برای 
جلوگیری از تکرار چنیــن اقدامات مخرب را در 

دستور کار قرار دهد.
به گزارش ایرنا، آژانس نهادی مســتقل است 
که در سال 19۶۷ تاسیس شد، پیشنهاد تأسیس 
این ســازمان در سخنرانی آیزنهاور رئیس جمهور 
آمریکا در مجمع عمومی سازمان در سال 19۵3 
مطرح شــد، این ســخنرانی به اتــم برای صلح 
معروف شد. آژانس گزارش های خود را به مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل 

متحد ارائه می دهد.
با وجود آنکه مطابق اســاس نامه آژانس، این 
نهــاد بین المللی عالوه بر وظیفــه نظارتی خود، 
موظف است از ظرفیت های خود برای صیانت از 

داشته های هســته ای اعضا اقدام کرده و خدشه 
بــه آنها را پیگیــری کند، اما تاکنــون این نهاد 
بیــن المللی هیچ اقدامی به جــز اظهار نظر های 
دیپلماتیــک در قبال اقدامات تروریســتی رژیم 
اسرائیل که شامل ترور دانشندان و حمله به مراکز 
هســته ای می باشد انجام نداده است. جمهوری 
اسالمی بارها نسبت به نقض بی طرفی و کوتاهی 
در انجام وظایف توسط آژانس بین المللی انرژی 

هسته ای اعتراض کرده است.
اکنون پس از مدت ها رافائل گروسی، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی با 
نشریه انرژی اینتلیجنس در مورد ترور دانشمندان 
هســته ای و خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران، 
دریک موضع گیری دیرهنــگام گفته که هر نوع 
حمله علیه تاسیسات هسته ای باید محکوم شود. 
گروسی با بیان اینکه من یک دیپلمات هستم، به 
اســتفاده از زور اعتقادی ندارم و ما کاربرد زور را 
محکــوم می کنیم، او به برگزاری و قطعنامه های 

کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اشــاره کرد و گفــت: این کنفرانــس با تصویب 
چندین قطعنامه در گذشــته در رابطه با ترور و 
خرابکاری در تاسیسات هسته ای داشته که بسیار 
صریح و شــفاف بوده و با جدیت قدم برداشــته 
اســت. هر نوع حمله علیه تاسیسات هسته ای با 

توجه به این قطعنامه ها، باید محکوم شود.
مدیر کل آژانــس درباره نقــش آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در ایران گفت که نقش ما در 
آنجا غیر قابل اجتناب بوده و هست. در حقیقت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه اتمی ایران 
را در کل و فراتــر از برجام زیــر نظر دارد. وی با 
اشــاره به موضوع برجام افزود: برجام یک توافق 
خاص محسوب می شود و ما وظیفه داریم تا فراتر 
از بازرســی های معمــول و اقداماتی که در ایران 
صورت می دهیم، چه هوا آفتابی باشد، چه بارانی، 

اقدامات بیشتری را اجرا کنیم.
گروســی گفت که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ضامن اجــرای توافقات و تصمیمات گرفته 
شده اســت و می توان گفت این توصیفی ساده و 
کاربردی از کاری اســت که ما انجام می دهیم و 
افزود: با خروج یکجانبه آمریکا از برجام مســائل 
اخیر بر ســر پرونده اتمی ایران آغاز شد و ایران 
نیز بــه تدریج از تعهدات خود ذیــل این توافق 
فاصله گرفت. چندین بار به منظور انجام حداقل 
بازرسی ها و راستی آزمایی از مراکز اتمی ایران و 

جلب رضایت ایران راهی تهران شــده ام. در این 
میان توافقات موقتی به دســت آمد تا درصورت 
احیا شدن برجام، درباره تحوالت تاسیسات ایران 

اطالعات کامل و کافی وجود داشته باشد.
اگرچه قطعنامه های صادره در مورد محکومیت 
ترور و خرابکاری که مدیر کل آژانس از آن سخن 
گفته در زمان مناسب و وقوع حمالت تروریستی 
به برنامه هسته ای جمهوری اسالمی اجرایی نشد 
و محکومیتی در قبال تروریسم هسته ای صورت 
نگرفت. اما به نظر می رســد سیاست های آژانس 

به تازگی تغییراتی کرده است.
گروســی چنــد روز پیش در گفــت و گو با 
برنامه هاردتاک شــبکه بی بی سی در واکنش به 
ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر 
ضرورت توقف برنامه هسته ای ایران و در حمایت 
از جمهوری اسالمی، تصریح کرد که قرار نیست 
سانتریفیوژها در ایران متوقف شود و گفت: جامعه 
جهانــی موافقت کرده که تهــران می تواند تاحد 

مشخصی اورانیوم غنی کند.
گروســی در پاسخ به این سوال که آیا آژانس 
تصویــر کاملی از فعالیت های اتمــی ایران دارد؟ 
گفت که بازرسی های ما در ایران گسترده است. 
مــا در تمام تاسیســاتی که ایــران دارد حضور 
داریم و هر روز ســال بازرسی انجام می دهیم. او 
در پاســخ به مجری که به ادعاهای نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اشاره کرد با لحنی تند پاسخ 

داد: مــن فکر نمی کنم از آنچه که نخســت وزیر 
اسرائیل گفته، بتوان این طور برداشت کرد که به 
بازرسی های ما مورد اعتماد نیست. اسرائیل گمان 
می کنــد چون ایــران دارای توانمندی در زمینه 

هسته ای است یک خطر بشمار می رود.
محمد اسالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی، 
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان 
نزد ســازمان های بین المللی در وین و بسیاری 
از مقامات دولت پیشین نسبت به سکوت آژانس 
در مورد اقدامات تروریستی اعتراض کرده و این 
موضع گیری را مخالف اصــل بی طرفی آژانس 

دانسته اند.
جمهوری اســالمی با وجود تعهــد پذیری و 
همــکاری همه جانبه در طول ســال ها با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همواره نســبت به حقوق 
خود حساس و پیگیر بوده است و اعالم کرده که 
انتظار دارد آژانس به ماموریت و وظیفه خود عمل 
کند و با حفظ استقالل به ماموریت خود را ادامه 
دهد تا آسیب بیشتری به برجام و نیز جایگاه این 

نهاد وارد نشود.
صاحبنظران سیاســی معتقدند عملکرد این 
نهــاد بین المللــی در دوره یوکیا آمانو مدیر کل 
قبلی و فقید آژانس، مســتقل و موثر بود. اما در 
ســال های اخیر برخی از کشــورها توانستند از 
آژانس برای پیشــبرد سیاست های خود استفاده 

کنند.

 Responsible Statecraft وبســایت 
متعلق به اندیشکده »کوئینسی« در مطلبی به 
قلم پائول آر. پیالر نوشــت: از آنجا که مواضع 
ایاالت متحده بر سیاست ایران تأثیر می گذارد، 
کسانی که همیشه با برنامه جامع اقدام مشترک، 
توافق چند جانبه ای که برنامه هسته ای ایران را 
محدود کرده اســت، مخالفت کرده اند، باید در 
ایجاد نظرات و مواضع خودشــان خالق باشند. 
کارنامه شش سال گذشته نشان داده است که 
دوره ی اول یعنی وقتی برجــام کاماًل در حال 
اجرا بود و نظارت بین المللی، پایبندی ایران به 
محدودیت های سختگیرانه توافق بر فعالیت های 
هســته ای ایــران را تأیید کرد، بــه طور قابل 
توجهی بهتر از دوره دوم بود. نیمه ی دوم زمانی 
آغاز شد که دولت ترامپ در سال 201۸ به طور 
یکجانبه از توافق خارج شد و از این طریق ایران 

را از تعهدات هسته ای اش خالص کرد.
به گزارش انتخاب در ادامه این مطلب آمده 
است: کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران 
یک شکست آشــکار در همه زمینه ها بود. یک 
ســال پس از خروج واشــنگتن از توافق، ایران 
افزایش غنی ســازی اورانیوم خــود را فراتر از 

محدودیت هــای برجام آغاز کــرد تا جایی که 
اکنون زمان تقریبی گریز هســته ای این کشور 
برای تولید مواد شــکافت پذیر کافی به منظور 
ساخت سالح هســته ای تنها به یک یا دو ماه 
کاهش یافته اســت. این در حالی است که در 
چارچوب توافق برجام این زمان تقریباً یک سال 
بود. بعد از خروج آمریکا از برجام، فعالیت های 
منطقــه ای ایران حداقل به همــان میزان قبل 
تهاجمی بود. با بی اعتنایــی ایاالت متحده به 
مواضع رهبران داخل ایران که طرفدار کســب 
امتیازات و مذاکره با غــرب بودند، این فرصت 
از دســت رفت. اکنون تندرو ها در تهران کاماًل 
کشــور را تحت کنترل دارند و مواضع شان با 

مقامات قبلی متفاوت است.
از جمله استدالل های خالقانه ای که توسط 
مخالفان برجام ارائه می شــود این است که به 
جای توجه به عواقب خروج از برجام توســط 
ترامپ، به خود برجــام و انتقاد هایی که بر آن 
دارند، متمرکز شــده اند. ریچــارد گلدبرگ از 
بنیاد دفاع از دموکراســی ها، به عنوان یکی از 
اعضای گروهی که مخالفت خود را با در پیش 
گرفتن دیپلماســی در مقابل ایــران و به ویژه 

برجام به عنوان موضــع اصلی اش اعالم کرده 
اســت، وقتی چند هفته پیش در برنامه ای به 
زبان عربی برای مخاطبان در خاورمیانه صحبت 
می کرد، ایــن تکنیک را امتحان کرد. گلدبرگ 
اســتدالل کرد که نگرانی فعلی در مورد زمان 
گریز هســته ای به دلیــل کوتاهی های برجام 
اســت، زیرا ایران را با یک پایگاه هسته ای که 
می تواند گسترش یابد، به حال خود رها کرده 
اســت. وی به این موضوع اشاره نکرد که این 
پایگاه بعد از خروج آمریکا از توافق هســته ای 
چندین برابر نســبت به زمانیکه تحت الزامات 

برجام بود، گسترش یافت.
از زمان روی کار آمــدن دولت بایدن، یکی 
دیگــر از تکنیک هــای مخالفان ایــن بود که 
اقدامــات کنونی ایران را به سیاســت مالیم تر 
آمریکا در قبال تهران ربط دهند و واشــنگتن 
را به این خاطر متهم کنند. هر چند که از نظر 
مجازات اقتصادی، سیاست بایدن واقعاً نرم تر از 
قبل نیست. تحریم های همه جانبه ای که دولت 
ترامپ علیــه ایران وضع کرده بــود همچنان 
پابرجاســت و دولت بایدن حتی به طور فعال 
تحریم خرید نفت از ایران را نیز اعمال می کند. 

این سیاســت های بایدن ممکن اســت فشــار 
حداکثری نامیده نشود، اما تا اینجا تأثیر عملی 
این سیاســت ها از دیدگاه تهران تقریباً مشابه 
مواضع دولت قبلی اســت. باید توجه داشت که 
هدف دولت بایدن استفاده از تحریم ها به عنوان 
انگیزه ای برای دستیابی به توافق و نه وسیله ای 

برای براندازی آن است.
این واقعیات مخالفان برجام را متوقف نکرده 
است. تعدادی از اســتدالل های آنان در مقاله 
اخیر مایکل هیرش در فارین پالیسی نقل شده 
اســت. وی می گوید: به نظر می رســد ایران در 
حال حاضر انواع کار های جسورانه و تهاجمی تر 
را انجام می دهد و شــاید حتی به دنبال سالح 

هسته ای است، زیرا دولت بایدن در قبال ایران 
به نرمی رفتار کرده است. بهنام بن طالب لو از 
بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید: بزرگترین 
عامل تقویت کننده ی مواضع ایران این اســت 
کــه رژیم اعتقاد دارد نه تنها از حداکثر فشــار 
دولت ترامپ جان سالم به در برده، بلکه چنین 
مجازات های فلج کننده و فشار های سیاسی به 
زودی باز نخواهد گشــت. طالب لو از برگشتن 
مجازات ها و فشار ها صحبت می کند، در حالی 
که آن هــا در حال حاضر هــم همچنان وجود 
دارنــد. در واقع اگر ایران االن قوی اســت، به 
خاطر مواجهه با چنین فشاری است، نه به این 

خاطر که فشار ها وجود ندارد.

اندیشکده کوئینسی بررسی کرد
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