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توییت های فارسی مبهم اسنودن 

»ادوارد اســنودن« کارمند سابق ســازمان اطالعات آمریکا که اخیرا یک 
توییت فارســی که یک ضرب المثل بود منتشر کرده بود، یک توییت فارسی 
دیگر هم منتشــر کرد. اسنودن به فارسی نوشته است که »من فقط می گویم 

دلیلی وجود دارد که گربه ها محبوب هستند«.
اسنودن، که همیشــه در مقام افشاگر علیه سیســتم جاسوسی آمریکا از 
شــهروندان ورود کرده پیشــتر توییت کرده بود »دیوار موش داره، موش هم 
گوش داره«.   آیا ادوارد اســنودن به قصد افشای اســناد امنیتی امریکا درباره 
ایران، به فارسی توئیت کرده است؟ او که کارمند سابق CIA و آژانس امنیت 

ملی ایاالت متحده آمریکا است، اکنون در روسیه زندگی می کند.
ســاده ترین تفسیر آشنایی با یک دوست ایرانی اســت! اما سابقه اسنودن 

نشان نمی دهد که توییت بی جهتی انجام بدهد.
تفســیر دوم می تواند این باشد که او این ضرب المثل را متناسب با دنیای 

امروز یافته که همه همدیگر را استراق سمع )دیتا( می کنند.
اما تفســیر سوم این اســت که او اخطاری به ایران در مورد درز اطالعاتی 
می خواسته بدهد یا برعکس مطلع شده که یک چنین چیزی در آستانه انتشار 

است یا به منابع قدرتی رسیده است.

ویژه

چانه زنی تلفنی وزرای خارجه ایران و ترکیه
وزیر امــور خارجه در گفت وگــوی تلفنی با وزیر امــور خارجه ترکیه بر 
سیاست جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی 
همســایگان و عدم اجازه به شــیطنت بدخواهان برای ایجاد مشکل در روابط 

همسایگی تاکید کرد.
به گــزارش وزارت امور خارجه، امیرعبداللهیان روز پنجشــنبه در تماس 
تلفنی با مولود چاوش اوغلــو وزیر امور خارجه ترکیه، درباره آخرین تحوالت 
روابــط دوجانبه و موضوعات مــورد عالقه منطقــه ای و بین المللی از جمله 
تحوالت افغانستان، برگزاری نشست ســران فرمت آستانه، برگزاری هفتمین 

نشست راهبردی دو کشور و سفر مقامات عالی دو کشور تبادل نظر کردند.
وزیــر امور خارجــه در این گفت و گو با ابراز نگرانی از گســترش حمالت 
تروریستی به نمازگزاران در افغانستان و انتظار از کشورهای اسالمی در ایفای 
نقش موثر در این خصوص، به برگزاری نشســت هفتــه آینده وزرای خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان در تهران اشاره کرد و آن را فرصتی برای تبادل 
نظر کشورهای همسایه افغانستان در راستای تسهیل شرایط برای افغانستانی 
باثبات و عاری از تروریســم و خشونت در راستای تحقق اراده مردم افغانستان 

ارزیابی کرد.
مولــود چاوش اوغلو نیــز در این ارتباط با ابراز نگرانــی از افزایش حوادث 
تروریســتی در افغانســتان بر ضرورت اقدام عملی بــرای جلوگیری از اعمال 
تروریستی، تشــکیل حکومت فراگیر در افغانســتان و تجمیع اقدامات برای 
تقویــت روند مبارزه با گروه های تروریســتی از جملــه داعش و بویژه کمک 

کشورهای همسایه برای مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کرد.
امیرعبداللهیان در این تماس بر سیاســت جمهوری اســالمی ایران مبتنی 
بر اســتقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی همســایگان و عدم اجازه به شیطنت 

بدخواهان برای ایجاد مشکل در روابط همسایگی تاکید کرد.
دو طرف ضمن اشــاره به اهمیت نشست ســران اکو برای همکاری بیشتر 
منطقه ای، بر تداوم مشــورت و رایزنی و سفر مقام های دو کشور در خصوص 

مسایل مورد اهتمام مشترک  تاکید کردند.
همچنین طی این تماس، وزیر امورخارجه کشورمان همتای ترکیه ای خود 

را در جریان آخرین تحوالت مربوط به گفت وگوهای هسته ای قرار داد.

پیش بینی اولیانوف درباره ازسرگیری مذاکرات وین
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس و مذاکره کننده ارشد مسکو در 
مذاکرات وین درمورد زمان بازگشــت تهران به گفتگوها اظهار داشت: »تاخیر 

بیشتر ممکن است مضر باشد.«
اولیانوف در گفتگو با یک شــبکه تلویزیونی اظهار داشــت: »همکار خوبم 
انریکــه مورا از اتحادیه اروپا در 14 اکتبر از تهران دیدن کرد، طرف ایرانی به 
نوبه خود تمایل خود را برای ســفر به بروکســل قبل از پایان ماه اعالم کرد.« 

وی افزود: »که چی؟«
وی خاطرنشــان کرد که مورا - مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
کمیســیون مشترک برجام، نهاد رســمی مذاکرات وین را هماهنگ می کند - 

نمی تواند از جانب سایر امضاکنندگان برجام، مذاکره کند.
اولیانــوف گفت: »مذاکرات واقعــی فقط در وین در قالــب چند جانبه با 
مشارکت نیابتی مناســب ایاالت متحده امکان پذیر است.« واشنگتن، که در 
سال 2018 از برجام خارج شد، به صورت غیر مستقیم در وین در کنار دیگر 
امضاکنندگان برجام - چین، فرانسه، آلمان، ایران، روسیه و انگلستان شرکت 

می کند.
مذاکره کننده روسیه گفت که مسکو »انتظار داشت مذاکرات طی دو هفته 
آینده از ســر گرفته شــود« و اکنون »زمان از سرگیری« گفتگوها فرا رسیده 
اســت. وی خاطرنشــان کرد که چهار ماه از پایان دور ششــم در وین در 20 

ژوئن می گذرد.
اولیانوف گفت که 90 درصد از چالش های مربوط به احیای برجام در وین 
حل شــده است. 10 درصد باقی مانده موضوعات »بحث برانگیز« بودند، اما با 

این وجود، او گفت »شانس موفقیت نسبتاً زیاد است«.

برنامه طالبان برای شرکت در نشست همسایگان 
افغانستان در تهران

سرپرســت وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان در ارتباط با نشســت وزرای 
خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران، گفت که این گروه هنوز درباره 

مشارکت در نشست تهران تصمیم نگرفته است.
به گزارش اسپوتنیک، خیراهلل خیرخواه سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ 
دولت طالبان گفت که این گروه هنوز تصمیمی برای شرکت در نشست وزرای 
خارجه کشــورهای همسایه افغانســتان در تهران نگرفته است. وی افزود: ما 
هنوز تصمیمی برای شرکت در این کنفرانس نگرفته ایم. هنوز وقت هست و ما 
هنوز تصمیمی در مورد این که چه افرادی در این کنفرانس شــرکت می کنند 
نیز نگرفته ایم. پیش از این، ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران روز دوشنبه گفته بود که تهران ۵ آبانماه برابر با 2۷ اکتبر میزبان نشست 
وزرای خارجه کشــورهای همسایه افغانستان خواهد بود. خطیب زاده در این 
باره گفت: چهارشــنبه هفته آینده در تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای 
همسایه )۶ کشور همسایه افغانســتان به اضافه روسیه( افغانستان به صورت 
حضوری خواهیم بود. این نشســت یک روزه خواهد بود. دســتور کار نشست 
تهران ادامه گفت وگوهایی اســت که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. 
محور مذاکرات این نشســت کمک به تشکیل دولت فراگیر و برقراری صلح و 
ثبات در افغانســتان متمرکز خواهد بود. روز گذشــته نیز نشست مسکو که با 
حضور نمایندگان 10 کشــور از جمله ایران درباره افغانســتان برگزار شد، با 
صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.  شــرکت کنندگان در نشســت مســکو 
که روز چهارشــنبه برگزار شد در بیانیه ای مشترک ضمن تأکید بر احترام به 
حاکمیت و اســتقالل افغانســتان بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در 

افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقه ای تأکید کردند.

پولیتیک

رویداد

دیپلماسی

گروه سیاسی: »نفتالی بنت« نخست وزیر 
اسرائیل در نخســتین سفر خود به روسیه از 
زمان تصدی این منصب، با »والدیمیرپوتین« 
رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد تا تحوالت 
سوریه و برنامه هسته ای ایران را با وی مورد 
بررســی قرار دهد. نکته جالب اینجاست که 
طرفین خیلی ســطحی بــه موضوعات مورد 
مذاکره پرداختند و از بیان جزئیات خودداری 

کردند.
به گزارش آر تــی عربی، رئیس جمهوری 
روســیه طی ســخنانی در آغاز دیــدار خود 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در شــهر 
ساحلی »ســوچی«، سطح روابط مسکو و تل 
آویو را مورد ستایش قرار داد و به وجود منافع 
مشترک میان آنها به ویژه در رابطه با سوریه 

اشاره کرد.
پوتین ضمن آن که روابط میان روســیه و 
رژیم صهونیســتی را منحصر به فرد و دارای 
اعتماد متقابل توصیف کــرد، ابراز امیدواری 
نمــود که کابینه بنت نیز بــا وجود نبردهای 
سیاسی داخلی در ســرزمین های اشغالی، به 
رویکــرد »بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر 
ســابق این رژیم در مورد روابط مسکو و تل 

آویو ادامه دهد.
رئیــس جمهوری روســیه در اشــاره به 
وجود آن چــه نقاط تماس میان کشــورش 
و رژیم صهیونیســتی در رابطه با ســوریه به 
ویژه در زمینه مبارزه با تروریســم خواند نیز 
اظهار داشــت: همان گونه که می دانید، برای 
بازگرداندن حاکمیت دولت در ســوریه تالش 
می کنیم و مسائل مورد اختالفی نیز میان ما 
وجود دارد که شــمار آنها کم نیســت با این 
حال نقاط تماس و فرصت هایی برای همکاری 
به ویژه در رابطه با مسائل مربوط به مبارزه با 
تروریسم نیز وجود دارد و به طور کلی مسائل 
متعددی هســت که امکان دارد و می بایست 

آنها را بررسی کنیم.
پوتین خاطرنشــان کرد کــه دیدگاه های 
موافقی میان روســیه و اســرائیل در پرونده 
سوریه به ویژه در زمینه »مبارزه با تروریسم« 

وجود دارد.

رئیــس جمهــوری روســیه ادامــه داد: 
»همانطور کــه می دانید مــا در تالش برای 
بازگرداندن اقتدار دولت ســوریه هســتیم و 
مســائل مورد مناقشه میان ما )روسیه و رژیم 
صهیونیســتی( وجود دارد که تعداد آنها کم 
نیســت، اما با این وجود دیدگاه های مشترک 
و فرصت هایی نیز بــرای همکاری به ویژه در 
زمینه مقابله با تروریســم وجود دارد. به طور 
کلی مسائل زیادی وجود دارد که باید آنها را 

بررسی کنیم.«
بنا بر گزارش خبرگــزاری »اینترفاکس«، 
پوتین ضمن پیشــنهاد به بنــت برای تبادل 
اطالعات در رابطه با اوضاع منطقه، همچنین 
تاکید کرد که به باور وی، این مســئله بسیار 

مفید خواهد بود. رئیس جمهوری روســیه در 
مورد روابط اقتصادی و تجاری میان کشورش 
و اســرائیل نیز عنوان کرد کــه این روابط با 
موفقیت در حال توســعه اســت هر چند که 
هنوز از نظر حجم و اندازه در ســطح پایینی 

قرار دارد.
پوتین ضمن اعالم این که حجم مبادالت 
تجــاری میان روســیه و اســرائیل با وجود 
محدودیت های اعمال شــده بــه دلیل همه 
گیری نسل جدید ویروس کرونا )کووید-19(، 
طی هفت ماه نخســت ســال جاری میالدی 
۵0 درصد افزایــش یافته، به امکان همکاری 
دو جانبه در بخش هــای اقتصادی مربوط به 
فناوری های پیشــرفته اشــاره کرده و خاطر 

نشان ســاخت که بررسی چنین فرصت هایی 
میان دو طرف در دوره نخست وزیری نتانیاهو 

آغاز شده است.
بنت نیز در آغاز دیــدار با پوتین، اهمیت 
روابط با مســکو برای تل آویو را مورد تاکید 
قرار داده و وی را »دوســت بســیار نزدیک و 
واقعی اسرائیل« توصیف کرد و گفت :»مردم 
اسرائیل، پوتین را دوست واقعی خود می دانند 
و در مــورد عملکــرد ارتش اتحــاد جماهیر 
شــوروی و نقش آنها در پیروزی بر نازیســم 

قدردانی می کنند.«
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تاکید 
بر این که رئیس جمهوری روسیه طی دو دهه 
گذشــته فرآیند تقویت روابط میان مسکو و 

تل آویو را رهبری کرده و موفق شــد آنها را 
به ســطح کنونی ارتقا دهــد، از تصمیم خود 
برای بررسی تحوالت سوریه و »تالش های در 
راستای توقف توسعه برنامه هسته ای ایران« 

در این دیدار دو جانبه خبر داد.
تالش برای کاهش تنش با حزب اهلل

این دیــدار در شــرایطی انجام شــد که 
افزایش  اشغالی  در ســرزمین های  ناآرامی ها 
یافته است. روسیه از جمله کشورهایی است 
که گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان را 
به رسمیت شــناخته و روابط سیاسی با این 
گروه ها دارد. در همین راستا، والدیمیر پوتین 
اخیراً درباره حزب اهلل گفــت: »نظرها درباره 
حزب اهلل از یک کشــور به کشــور دیگر فرق 
می کند، اما ما آنرا یک جریان سیاســی مهم 

در لبنان می دانیم.«
برهمین اســاس، به نظر می رسد بنت در 
ســفر به مسکو تالش می کند از رابطه روسیه 
و گروه های مقاومت برای کاستن از ناآرامی ها 

در سرزمین های اشغالی بهره گیرد. 
نقشه بنت برای پرونده ایران

عالوه بر این، بنت زمانی به مســکو ســفر 
کــرد که احتمــال گفت وگوهای هســته ای 
میان ایران و 4+1 قوت گرفته اســت. روسیه 
از جمله کشــورهایی اســت که در مذاکرات 
هســته ای تالش دارد منافع ایران نیز تأمین 
شــود؛ موضوعی که رژیم اشغالگرقدس با آن 

مخالف است.
بنــت بــا ناامید شــدن از راهبــرد خود 
در منصــرف کــردن دولــت »جــو بایدن« 
برای بازگشــت به توافق هســته ای با ایران، 
درخواست هایی مبنی بر ضرورت ورود شورای 
امنیت بــه پرونده هســته ای را مطرح کرده 
است. بر همین اساس نفتالی بنت در جریان 
کنفرانــس روزنامــه صهیونیســتی جروزالم 
پست، از »قدرت های جهانی« خواست ایران 
را به شورای امنیت ســازمان ملل ببرند. این 
احتمــال جدی وجود دارد که نخســت وزیر 
صهیونیستی تالش کرده باشــد که پوتین را 
بــرای ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت 

قانع کرده  باشد.

نخست وزیر اسرائیل برای چانه زنی درباره ایران و سوریه به سوچی رفت

دیدار پوتین و بنت پشت درهای بسته 
تل آویو دنبال اقناع کرملین درباره ارجاع پرونده اتمی ایران  به شورای امنیت است

نیوزویک بررسی کرد

ناکامی تحریم های آمریکا در تطمیع ایران

از  گزارشــی  در  آمریکایــی  نشــریه  یــک 
سیاســت های تحریمی آمریکا در قبال کشورهای 
دیگــر انتقاد کرد و آن را در ترغیب کشــورهای 
مــورد تحریم به هم ســویی با اهداف سیاســی 

آمریکا ناکارآمد دانست.
نشــریه نیوزویک در گزارشی درباره سیاست 
تحریمی آمریکا در برابر کشورهای دیگر از جمله 
ایران نوشــت: اگر یک ابزار وجود داشته باشد که 
سیاســت گزاران و قانون گزاران در واشــنگتن 
همیشــه مستعد اســتفاده از آن هستند، تحریم 
اســت. قدرت و برتــری در نظام مالــی جهانی 
آمریــکا را از موهبت وجود اهرم فشــار زیاد در 
قبال دشــمنان و رقبایش برخوردار کرده است. 
واشــنگتن در اصل می تواند دسترســی به این 
نظام مالــی را به منظور متقاعد کــردن، اعمال 
فشــار یا نفوذ بر دیگر دولت ها در راستای تغییر 

سیاست هایشان برقرار کرده یا مسدود کند. 
نیوزویک ادامه می دهد: تحریم ها خواه شامل 
مسدودســازی دارایی های یک نهاد در آمریکا یا 
در لیست ســیاه قرار دادن بخش انرژی کشوری 

دیگر یــا بلوکه کردن دسترســی یــک فرد به 
موسســه های مالی آمریکا باشند، می توانند تاثیر 
بسزایی روی هدف مورد تحریم داشته باشند. این 
یکی از دالیلی اســت که مقامات آمریکا به وفور 
از تحریم ها اســتفاده  می کنند. در مدت دو دهه 
اخیر، تعداد اعمال تحریم توســط آمریکا ده برابر 

شده است. 
این نشــریه در ادامه گزارشش آورده است: با 
این وجود، به کارگیری هیچ ابزاری در سیاســت 
خارجــی بــدون هزینه نیســت و بهایــی دارد. 
تحریم ها ممکن است مانند یک چاقوی جراحی 
جــذاب در اختیار واشــنگتن به نظــر بیایند اما 
بعد، اغلب شــکل یک چکش بــد قلق را به خود 
می گیرند. دیر یا زود، وقتی یک چکش در اختیار 
داشته باشــید، هر مشکلی مثل یک میخ به نظر 

خواهد رسید.
می کند:  مطرح  نیوزویک همچنیــن  گزارش 
دولت بایدن این هفته نتیجه بررســی یک ماهه 
سیاســت تحریمی آمریکا را منتشر کرد در. این 
گزارش، که شــامل گفت و گو بــا قانون گزاران، 

کارمندان کنگره، مقامات شــاخه اجرایی و سهام 
داران بخش خصوصی می شود، توصیه هایی آمده 
اســت که بارزترینشان این است تحریم ها باید به 
یک استراتژی گسترده تر کنترل شوند و در واقع 
در رســیدن با هدفی که آمریکا دنبال آن است، 
کمــک کند. این گزارش بیــان می کند، هرگونه 
اعمال تحریم باید به وضوح به متحدان و شرکای 
آمریکا توضیح داده شــود تا اطمینان یابیم آن ها 
متوجه پیامدهای نقض این تحریم ها هستند. این 
گزارش همچنین وزارت خزانــه داری آمریکا را 
ملزم می سازد اســتثناهای بشردوستانه هر گونه 
محدودیــت اقتصــادی را که اعمال می شــود، 
مشــخص کند و اقشار آســیب پذیر  را از تجربه 

پیامدهای منفی این تحریم ها مصون بدارد. 
ایــن گزارش می افزاید: با ایــن حال، گزارش 
این بازبینی با اذعان تلویحی به این که واشنگتن 
مانند خو گرفتن کودکی ۵ ساله به آب نبات، به 
تحریم ها خو گرفته است، کامال از کنار این سوال 
اساسی رد می شود که آیا واقعا تحریم های آمریکا 
کارآمد هســتند؟ به بیان دیگر، آیــا ممانعت از 
فروش ذغال سنگ، واردات نفت و انتقال پول از 
طریق بانک های آمریکایی دولت ها، آن ها را وادار 
می سازد تغییری مطابق با اهداف سیاسی آمریکا 
در رفتارشان ایجاد کنند؟ جواب اغلب یک  »نه« 

ی بزرگ است. 
نیوزویک ادامه می دهد: ایــران، ونزوئال، کره 
شمالی و روسیه، همگی نیروی چکش تحریم های 
آمریکا را حس کرده اند. رنج اقتصادی ناشــی از 
آن هیــچ کاری بــرای ترغیب آن ها به بررســی 

خواســته های آمریکا از پیش نبرده اســت، چه 
رســد به پذیرفتنشــان. در واقع، تاریخ نشــان 
می دهد تحریم ها، به ویژه تحریم هایی که شامل 
قطع دسترســی کل بخش اقتصادی یک کشور 
می شــوند، می توانند به واســطه متقاعد شــدن 
کشورها به دوچندان کردن رفتار قبلی شان، یک 

مشکل سیاسی بسیار بدتر را ایجاد کنند. 
همچیــن در این گــزارش با ادعایــی درباره 
تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران آمده اســت: 
تحریم هــا  در بــازه ســال های 201۷ تا 2020 
موجب کاهش صادرات نفت ایران تا بیش از 80 
درصد شــده اند که نتیجه آن کاهش نقدینگی 
1۵0 میلیارد دالری برای دولت ایران بوده است. 
اگرچــه،  ایران به افزایش ذخایــر اورانیوم غنی 
شده، نصب ســانتریفیوژهای ســریع تر، ارتقای 
کیفیــت غنی ســازی و کم محلی بــه تقاضای 
آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته ای ادامه 

می دهد. 
به گزارش ایســنا، دولت دونالد ترامپ رئیس 
جمهور پیشــین آمریکا در سال 2018 با ناقص 
تلقی کردن توافق هســته ای از آن خارج شد و 
عالوه بر بازگرداندن آن دسته تحریم های آمریکا 
علیه ایران که تحت این توافق لغو شــده بودند، 
تحریم هــای جدیــدی نیز تا پایــان روزهای در 

قدرت بودنش بر ایران اعمال کرد. 
ایــران یک ســال پــس از متحمل شــدن 
تحریم های آمریکا و بدعهدی کشورهای اروپایی 
برجام در عمل به تعهداتشان مبنی بر پیدا کردن 
راهکاری عملی برای عادی ســازی روابط تجاری 

بــا ایران و کاهش تاثیــر تحریم ها، اعالم کرد در 
چند گام تعیین شده از تعهدات داوطلبانه اش در 
توافق هسته ای فاصله می گیرد که دز نتیجه آن، 
سطح  غنی سازی اورانیوم ایران باال رفته است. 

مقامــات ایــران گفته انــد ایــن اقدامــات 
بازگشــت پذیرند و به محض اجرایی شدن کامل 
توافق هســته ای از ســوی تمامی اعضای آن، به 

حالت قبل بازگردانده خواهند شد.
پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست 
جمهوری 2021  آمریکا و تشــکیل دولت جدید 
در کاخ ســفید، موضوع بازگشت آمریکا به توافق 
هسته ای که دولت دونالد ترامپ در سال 2018 
از آن خارج شــده بود، طبق وعــده انتخاباتی او 
در دســتورکار سیاســت خارجی دولــت بایدن 
قرار گرفت. قدرت هــای جهانی از جمله آمریکا، 
در ماه های گذشــته شش دور مذاکرات پیرامون 
احیــای توافــق هســته ای در ویــن را برگزار 
کردند. این مذاکــرات میان ایران و دیگر اعضای 
کمیســیون مشــترک برجام و با حضور آمریکا 
درمحل مذاکرات برگزار شد. البته ایران و آمریکا 
مذاکرات مستقیمی نداشــتند و تنهــا از طریق 
نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات در 

جریان مواضع یکدیگر قرار می گرفتند.
مذاکــرات احیــای توافق هســته ای در وین 
بــا روی کار آمــدن دولت جدید ایــران جهت 
بررســی های الزم فعال متوقف شده است. ایران 
ابراز آمادگی کرده اســت که با تمام شــدن این 
بررسی ها، زمان مقرر آغاز دور هفتم این مذاکرات 

با هماهنگی طرف های مقابل انجام خواهد شد.

رئیس جمهــوری ترکیه با بیان اینکــه تقابل ایران و 
آذربایجان کار ساده ای نیست تاکید کرد: به نظر می رسد 
دولت جدید ایران تنش با آذربایجان را ادامه نخواهد داد.
به گزارش ایســنا به نقــل از آناتولــی، »رجب طیب 
اردوغــان« رئیس جمهــوری ترکیه در راه بازگشــت از 
سفر خود به سه کشــور آفریقایی، آنگوال، توگو و نیجریه 
در گفت وگــو با خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که 
»تحــرکات نظامی ایران در مرز نخجــوان و قفقاز جنوبی 
مطرح اســت و این کشور از ســویی به روابط اسرائیل و 

آذربایجان اشــاره می کند. با تبدیل شــدن ترکیه به یک 
بازیگر پایدار و فعال در قفقاز، این مسئله را به یک بحران 
داغ تبدیل می کند؟« گفت: شــخصا چنین توقعی ندارم. 
ایران بــه دلیل روابط آذربایجان و اســرائیل، به تقابل با 
آذربایجان نمی پردازد. شــمار شــهروندان ترک  در ایران 
معلوم اســت و دولت این کشــور هم این را در نظر دارد. 
این کار ساده ای نیست. رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: 
اقدامی که صورت گرفته اشتباه بود. اما به نظر می رسد که 

دولت جدید ایران تنش را ادامه نخواهد داد.

وزیر خارجه عربستان با معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درخصوص مذاکرات هسته ای ایران رایزنی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از العربیه، فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربســتان با »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درخصوص برخی مســائل از 

جمله ایران رایزنی کرد.
بنا بر اعالم طرف ســعودی، در این دیــدار درخصوص 
»آخرین تحوالت مذاکرات هســته ای با ایران و تالش های 
بین المللی برای تضمین عدم نقض معاهدات و توافقات بین 

المللی از سوی ایران« بحث و تبادل نظر شد.
آنگونه که وزارت خارجه عربستان اعالم کرده همچنین در 
این دیدار درخصوص آنچه که »حمایت های ایران از فعالیت 
های تروریســتی خواندنده شــده« رایزنی و خواستار توقف 
این حمایت ها شدند. مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای با ایران در 
وین در صفحه توییتر خود نوشت: سفرم به ریاض »بسیار پر 

ثمر« بود. وی همچنین نوشت: در این سفر درخصوص روابط 
اتحادیه اروپا با عربســتان و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به 
منطقه خلیج)فارس( و همچنین توافق هسته ای ایران تبادل 

نظر کردیم.
پیــش از این نیــز، »الیزابت تراس« وزیــر امور خارجه 
انگلیس در گفت و گو با این روزنامه ســعودی درباره برنامه 
هســته ای ایران و از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته 
ای در وین گفته بود: انگلیس نگران برنامه هســته ای ایران 
اســت که به مرحله بی سابقه ای از پیچیدگی رسیده است. 
ما نمی خواهیم شاهد دستیابی ایران به یک سالح هسته ای 

باشیم.
مذاکــرات احیای توافق هســته ای در وین بــا روی کار 
آمدن دولت جدید ایران جهت بررسی های الزم فعال متوقف 
شده اســت. ایران ابراز آمادگی کرده است که با تمام شدن 
این بررســی ها، زمان مقرر آغــاز دور هفتم این مذاکرات با 

هماهنگی طرف های مقابل انجام خواهد شد.

ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در کنفرانسی خبری 
بیان کرد کــه ایران و آذربایجان بایــد تنها از روش های 

سیاسی و دیپلماتیک مشکالت خود را حل کنند.
بــه گزارش ایســنا، ماریا زخاراووا، ســخنگوی وزارت 
خارجه روسیه روز پنج شــنبه در کنفرانسی خبری گفت: 
ایــران و آذربایجان که روابط نزدیکی با یکدیگر دارند باید 
تمامی مشــکالت خود را بدون استثنا از طریق روش های 

سیاسی و دیپلماتیک حل کند.
وی با اشاره به کاهش تنش های میان ایران و آذربایجان 

گفت: ما در تالشــتیم تا تمام روابط اقتصادی و ترابری در 
منطقه فعال شــود. در این زمینه منافع تمامی کشورها از 
جمله ایران فراهم شــود. اخیــرا تنش هایی میان ایران و 
آذربایجان به وجود آمده اســت. دلیل این تنش ها آنگونه 
که مقامات کشــورمان گفته اند تحرکات مشــکوک رژیم 
صهیونیســتی و نیز عناصر تروریستی در خاک آذربایجان 
بوده است. طرف آذربایجانی همچنین محدودیت هایی را 
برای تردد کامیون داران ایرانی در مرزهای دو کشور ایجاد 
کرده است که این موضوع بر افزایش تنش ها افزوده است.

نماینــده ویژه آمریکا در امور یمن با طرح ادعاهایی علیه 
ایران تاکید کرد اگر تهــران می خواهد چهره خوبی از خود 
به منطقه نشان دهد و حسن نیت خود را نسبت به ثبات در 

منطقه ثابت کند، یمن نقطه آغاز خوبی است.
به گزارش ایسنا، تیموتی لیندرکینگ، نماینده ویژه آمریکا 
در امور یمن در گفت و گو با شــبکه سعودی العربیه مدعی 
شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد ایران خواستار 

پایان دادن به جنگ یمن است.
وی با متهم کردن ایران به حمایت تسلیحاتی از انصاراهلل 

یمن گفت که این امر منبع نگرانی برای واشنگتن است.
لیندرکینگ در پاســخ به این سوال که در صورت ارتباط 
مستقیم جنگ یمن به سیاست های ایران و برنامه ریزی  این 
کشور در منطقه، آیا تعامل مستقیم با ایران به جای انصاراهلل 
بهتر نیســت گفت: با شما توافق نظر دارم، نه من و نه دولت 
آمریکا شاهد چیزی نبودیم که نشان دهد ایران آماده ایفای 
نقش مثبت در یمن باشد. چه بسا زمان مناسبی وجود دارد 

که ایران در این روند سیاســی مشارکت کند اما ایران ابتدا 
باید حســن نیت خود را ثابت کند و این مساله به طور کلی 

تاکنون نبوده است.
فرســتاده ویژه آمریکا در امور یمن همچنین مدعی شد: 
همانطور که گفتم حمایت هــا و آموزش هایی که ایران به 
حوثی ها می دهد به طور کامل امری منفی اســت و در واقع 
این مساله به تشدید تنش ها کمک می کند بنابراین ما این 
مســاله را نگران کننده می بینیم. من گفته ام و دیگران نیز 
تاکیــد کرده اند که اگر ایران می خواهد چهره خوبی از خود 
به منطقه نشــان دهد و حسن نیت خود نسبت به ثبات در 
منطقه را ثابت کند، یمن نقطه آغاز خوبی برای آنان اســت. 
اجازه دهید تا منتظر بمانیم و تغییر رفتار ایران در خصوص 

یمن را ببینیم و ما از این تغییر استقبال خواهیم کرد.
وی در پایان با اشــاره بــه افزایش حمالت انصاراهلل یمن 
به عربســتان گفت که آمریکا صد درصــد پایبند به دفاع از 

عربستان است.

واکنش اردوغان درباره تنش های ایران و آذربایجان

گفت وگوی وزیرخارجه عربستان با نماینده اروپا درباره برجام

تاکید مسکو بر حل مشکالت تهران و باکو

درخواست نماینده ویژه آمریکا درباره جنگ یمن

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت که هیــچ مدرک و اطالعاتی 
درباره پنهانکاری ایران در غنی ســازی اورانیوم 

وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، گروســی که هم اکنون در 
واشــنگتن بســر می برد در مصاحبــه با مرکز 
استیمســون در پاســخ به این ســوال که آیا 
اطمینــان دارد که ایران به صــورت مخفیانه 
اورانیــوم غنی ســازی نمی کنــد، گفــت: من 
هیچ اطالعاتی ندارم که آنهــا این کار را انجام 
می دهند، بدون نشــانه ای که آنهــا این کار را 
انجام می دهند، من مطمئن هستم که به همه 
مکان هایی که آنها در حال غنی سازی هستند، 

نظارت داریم.  مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در پاســخ به سوال مجری برنامه مبنی بر 
اینکه ســطح اطمینانش درباره اطالعاتی که از 
ایران دارد چه اندازه است، گفت: من به توانایی 
سیستم بازرســی خود برای دانستن آن که چه 
اتفاقی می افتد بســیار اطمینان دارم اگر به ما 

اجازه انجام چنین کاری داده شود.  
گروسی پیشــتر گزارش داد: ایران از 20 تا 
22 سپتامبر )29 الی ۳1 شهریور( به بازرسان 

آژانــس 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. آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
همچنین در پنج گزارش خود پایبندی ایران را 

به توافق هسته ای تأیید کرد.
گروسی در مصاحبه با واشنگتن پست گفت 
که ایران از وی برای دیدار با رهبران سیاسی در 

روزهای آینده دعوت کرده است.  
وی افــزود: قصــد دارد در مــورد اختالل 
در نظارت بر برنامه هســته ای ایران و ســایر 
موضوعاتی که می تواند بازگشــت به برجام را 

دشوارتر کند، بحث و گفت و گو کند.  
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید 
کرد: ســایر طرف های توافق- بریتانیا، فرانسه، 
آلمان، روســیه، چین و ایــاالت متحده به وی 
گفته اند که اگر نظــارت )آژانس( به طور کامل 

بازیابی نشود، دســتیابی به توافقی از این نوع 
بسیار دشــوار خواهد بود. ند پرایس سخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریــکا پیش از این اعالم 
کرده بود که ایاالت متحده می خواهد مذاکرات 
برای پیوســتن مجدد به توافق بزودی از ســر 
گرفته شــود. پرایس افزود: مــا امیدواریم که 
تعریف آنها از بزودی با تعریف ما مطابقت داشته 
باشد. ما دوست داریم مذاکرات در وین در اسرع 
وقت از ســر گرفته شــود. آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا روز پنجشــنبه در سخنانی 
کوتاه قبل از دیدار با گروسی در واشنگتن اظهار 
داشت آمریکا قاطعانه از کار آژانس بین المللی 

انرژی  اتمی حمایت می کند.

گروسی: 

هیچ مدرکی در مورد پنهانکاری ایران در غنی سازی وجود ندارد


