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واکنشظریفبهحکمیکدادگاهبینالمللی
علیهبحرینبهنفعایران

 وزیر امورخارجه پیشین کشورمان حکم یک دادگاه بین المللی علیه بحرین 
به نفع کشورمان را یک پیروزی مهم برای حاکمیت قانون توصیف کرد.

به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه پیشین کشورمان با 
انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به حکم یک دادگاه بین المللی 

به نفع ایران واکنش نشان داد.
وی در پیام خود نوشــت: پیروزی مهم حاکمیت قانون. ما از منشــأ چنین 
قلدری های غیرقانونی مطلعیم و باید از ریشــه متوقف شود. تهدید اقتصادی 

خودسرانه آمریکا همچنان نظم اقتصادی جهانی را تضعیف می کند.
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران روز گذشته اعالم کرد: با 
تالش چندساله ای که داشتیم، یک دادگاه داوری بین المللی دولت بحرین را 
که با انگیزه های سیاســی و نقض قوانین بین المللی، سرمایه گذاری بانک های 
ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را ســلب مالکیت کرده بود، به پرداخت 

بیش از ۲۰۰میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه های دادرسی محکوم کرد.
وی این حکم را یک پیروزی حقوقی ترصیف کرده بود.

ویژه

برگزارینشستهماندیشیوزیرامورخارجه
بامدیرانمسئولرسانهها

وزیر امور خارجه کشــورمان عصر پنجشــنبه، چهارم آذرماه برای دومین 
بار طی ۱۰۰ روز گذشــته میزبان مدیران ارشــد رسانه ای، مدیران مسئول و 

سردبیران رسانه های کشور در محل وزارت امور خارجه بود.
به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در این دیدار صمیمانه در خصوص 
مهمترین موضوعات سیاســت خارجی طی ۱۰۰ روز اول دولت ســیزدهم، از 
جمله اولویت های منطقه ای، سفر رئیسی به ترکمنستان و شرکت در اجالس 
ســران اکو در آن کشور، وضعیت افغانستان، سیاست خارجی متوازن با آسیا، 
اروپا، آفریقا و آمریکای التین، روابط  با همسایگان، آخرین تحوالت بین المللی 

و همچنین مذاکرات هفته آتی وین، بحث و تبادل نظر کرد.
در این نشســت، مدیران مسئول رســانه ها نیز دیدگاه ها، نقطه نظرات  و 
پیشنهادات خود را در خصوص مســائل مختلف سیاست خارجی و مذاکرات 

فرا روی وین مطرح نمودند.
الزم به ذکر اســت در این جلسه عالوه بر خطیب زاده معاون وزیر خارجه و 
ســخنگو، مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و جمعی از مدیران ارشد 

وزارت خارجه نیز حضور داشتند.

کمالوندی:
مذاکرات»ناتمام«باآژانسادامهدارد

سخنگو و معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران 
گفت: طبق اظهارات مدیر کل آژانس، ایشان مذاکرات را inconclusive به 
معنــی »ناتمام« بیان کردند که در داخل مذاکرات را به اشــتباه »بی نتیجه« 
اطالع رسانی کردند؛ آقای گروسی خود گفت که مذاکرات ناتمام است و حتی 
در مصاحبه خود از کلمه )unfinished( »ناتمام« استفاده کرده و بیان کرد 

که موضوعات در حال بررسی بوده و کار بررسی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران با حضور 
در برنامه جهان امروز شبکه خبر درباره ابعاد سفر مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران گفت: این دومین ســفر آقای گروســی در دولت جدید 
می باشــد، در شهریور ماه نیز امسال مدیر کل آژانس، سفری به ایران داشتند 
و تفاهم و بیانیه ای شــامل ۳بند، بعد از این ســفر منتشر شد که در بند دوم 
این بیانیه به موضوع دیدارهای سطح باال میان ایران و آژانس اشاره شده بود.

وی افزود: بعد از این بیانیه ، مهندس اســالمی رییس سازمان انرژی اتمی 
ایران در ســفر خود به وین و در حاشــیه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دیدار مبســوطی با آقای گروسی داشتند و در این نشست توافقی 
در جهت ادامه مذاکرات با مقامات ایرانی بین ایران و آژانس مطرح شــد و در 
ســفر جدید مدیر کل آژانس به ایران عــالوه بر دیدار با معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران، مدیر کل آژانس با دکتر امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان نیز رایزنی داشــتند و بحث های مفصلی در این 

دیدار ها انجام گرفت.
کمالوندی در خصوص انتظارات آژانس از ایران در حوزه نظارت و شــرکت 
تکنولوژی سانتریفیوژ ایران)تسا( در کرج گفت: الزم است با نگاهی وسیع تر به 
موضوع تعامالت ایران و آژانس نگریســته شود؛ ارتباطات آژانس با کشورهایی 
که بطور گســترده و تخصصی در حوزه هسته ای فعالیت می کنند بطور کلی و 
اساســی بر اساس شاخص هایی معین انجام می شود و نقش مدیر کل آژانس 
در ارایه گزارش های دوره ای از فعالیت های کشــورها بسیار مهم می باشد. در 
همکاری کشورها با آژانس رایزنی هایی بین طرفین انجام می گیرد، این تبادل 
نظر و گزارشات به خصوص درباره جمهوری اسالمی ایران که صنعت هسته ای 
آن توســط قدرت های جهانی سیاسی شده اســت با توجه به حساسیت های 

موجود حائز اهمیت است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: مهم این است که از زبان مقامات 
ایرانی همواره موضوع صلح آمیز بودن فناوری هسته ای بیان می شود و در این 

راستا تعهدات اجرایی در چارچوب پادمان انجام می گیرد.
وی افزود: حساسیت های جمهوری اسالمی در استفاده از انرژی هسته ای 
همواره بیان شــده است. برای مثال در دیدار اخیر رییس سازمان انرژی اتمی 
با مدیر کل آژانس، به طور مبســوط به مشــکالت و موانع ایجاد شده توسط 
کشــورهای معاند که با هدف تخریب روابط ایران و آژانس به دنبال اتهام زنی 
هستند، اشاره شد و بسیار مهم است که آژانس همسویی با این اهداف نداشته 

باشد.

قدردانیارمنستانازمواضعاصولیایران
وزیر امورخارجه ارمنستان در گفت وگو با همتای ایرانی خود ضمن تشکر 
از موضع جمهوری اســالمی ایران در حمایت از تمامیت ارضی ارمنســتان بر 

آمادگی کشورش برای تعمیق روابط میان تهران و ایروان تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، وزارت امورخارجه ارمنســتان درباره گفت وگوی تلفنی 
حسین امیرعبداللهیان و آرارات میرزویان وزیران امورخارجه ایران و ارمنستان 

که چهارشنبه شب انجام شد، بیانیه ای صادر کرد.
بنا بر گزارش پایگاه خبری آرکا، در این بیانیه آمده اســت که دو طرف در 
این تماس تلفنی درباره مســائل امنیتی منطقه ای مورد عالقه تهران و ایروان 
رایزنی کردند. بنابر اعالم وزارت امورخارجه ارمنستان، میرزویان در این گفت 
وگــو همتای ایرانی خود را در جریان آخرین تجاوزات اخیر نیروهای مســلح 
جمهوری آذربایجان به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان قرار داده و گفت: 
تجاوز آذربایجان به ارمنستان تهدیدی جدی برای تالش های کسانی است که 

خواهان برقراری امنیت و ثبات در منطقه هستند.
وزیر امورخارجه ارمنســتان در ادامه از موضــع امیرعبدللهیان در حمایت 
از تمامیــت ارضی این کشــور و همچنین تخطی ناپذیری از مرزها تشــکر و 

قدردانی کرد.
وزارت امورخارجه ارمنستان همچنین اعالم کرد که دیپلمات های ارشد دو 
کشــور درباره یک ســری موضوعات مرتبط با همکاری های چند جانبه ایران 
و ارمنســتان رایزنــی و آمادگی خود را برای تالش در جهت تعمیق بیشــتر 
روابط میان دو کشــور اعالم کردند. آنها به عالوه، درخصوص گسترش روابط 
تهــران و ایروان در زمینه های تجاری، زیرســاختی و انرژی به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
در ادامه این بیانیه آمده است که دو طرف همچنین بر اهمیت همکاری در 
جهت یک توافق چند جانبه برای ایجاد کریدور حمل و نقل بین المللی »خلیج 

فارس- دریای سیاه« تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، وزارت امورخارجه کشــورمان نیز پیشتر از گفت وگوی 
تلفنــی حســین امیرعبداللهیــان و آرارات میرزویــان وزرای خارجه ایران و 
ارمنســتان خبر داده و تصریح کرد که آنهــا در رایزنی های خود درخصوص 
موضوعات مختلف، از جمله روابط دوجانبه، همکاری های اقتصادی دو کشــور 
و کمیسیون مشترک اقتصادی، نشست سران اکو و تحوالت منطقه ای و بین 

المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رویداد

اتمی

دیپلماسی

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
صفحه توییترش به محورهای گفت وگوی روز 
جمعه با وزیر امور خارجه کشورمان پرداخته 
و بر اهمیت به نتیجه رســیدن مذاکرات وین 

تاکید کرد.
بورل مســئول  ایســنا، جوزپ  گزارش  به 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا درباره 
گفت وگــوی تلفنــی بــا وزیر امــور خارجه 
کشــورمان در صفحه توییترش نوشت: پیش 
از مذاکــرات وین با حســین امیرعبداللهیان 
صحبــت کــردم. بازگردانــدن برجام]توافق 
هسته ای[ به مسیر خود بیش  از پیش فوریت 

دارد.
بورل ادامه داد: ما یک فرصت واقعی پیش 
رو داریــم و باید با عمل گرایــی، واقع بینی و 
حسن نیت به سرعت مذاکرات درباره تمامی 
مســائل حل نشــده را به نتیجه برســانیم. 
همــکاری کامل با آژانــس بین المللی انرژی 

اتمی مهم و کلیدی است.
گفتنی است که مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در گفت وگوی تلفنی با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان 
با اشــاره به تماس های خود با تمامی طرف ها 
به عنوان مسئول هماهنگ کننده کمیسیون 
مشــترک برجام گفــت: در مذاکــرات وین 
بحث های فشــرده و مفصلی به ویژه بر روی 
موضوعات معوق و رفــع تحریم ها باید انجام 
بگیرد و احتمال اینکه همه بتوانند به شــکل 

اصلی برجام بازگردند، وجود دارد.
جوزپ بورل با اشــاره بــه تعهدات آمریکا 
گفت : تنهــا راه برداشــتن تحریم ها احیای 
برجام اســت که از این طریق هــم ایران به 

حقوق خود میرســد و هم جامعه بین الملل 
از ماهیت صلح آمیز برنامه هســته ای ایران 

اطمینان پیدا می کنند.
وی در پایــان ابراز امیدواری کرد که همه 
طرف ها بــا رویکرد مثبت و عمــل گرایانه و 
با اراده محکــم برای گفتگو درباره مســائل 
توافق نشــده و رفع تحریم هــا وارد مذاکرات 

وین شــوند. حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
امور خارجه کشــورمان در ایــن گفت وگوی 
تلفنــی تاکید کــرد: اگر طرف هــای مقابل 
آماده بازگشــت به تعهدات کامل خود و رفع 
تحریم ها باشند، دستیابی به یک توافق خوب 

و حتی فوری امکان پذیر است.
امیر عبداللهیان افزود: علیرغم عهد شکنی 

آمریکا و سه کشــور اروپایی در برجام ، ما با 
حسن نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور 
می یابیم و خواهان توافق خوب و قابل راستی 

آزمایی هستیم.
وی افزود:  بازگشت به برجام در عمل باید 
به معنی پایبندی به تمام مفاد و محتوای آن 

باشد.

جوزپ بورل نیز در این گفت وگو با اشــاره 
به تعهدات آمریکا گفت : تنها راه برداشــتن 
تحریم ها احیای برجام است که از این طریق 
هم ایران به حقوق خود میرســد و هم جامعه 
بین الملل از ماهیت صلح آمیز برنامه هســته 

ای ایران اطمینان پیدا میکنند.
وی در پایــان ابراز امیدواری کرد که همه 
طرف ها با رویکــرد مثبت و عمل گرایانه و با 
اراده محکم برای گفتگو درباره مسائل توافق 
نشــده و رفع تحریم هــا وارد مذاکرات وین 
شــوند. مذاکرات احیای توافق هســته ای در 
وین که شش دور آن میان ایران و کشورهای 
عضو توافق هسته ای و با حضور هیات آمریکا 
در محل مذاکرات تا ماه ژوئن ]خرداد[ برگزار 
شــده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 

ایران به تعویق افتاد.
دولــت جدید ایران اخیرا پس از بررســی 
نتایج شــش دور قبلی مذاکرات، اعالم کرده 
کــه دور هفتم مذاکــرات ۲۹ نوامبر ]۸ آذر[ 
از ســرگرفته خواهد شــد. ایران تاکید کرده 
است هدف آن از این مذاکرات لغو تحریم های 

آمریکا است.
دولــت آمریــکا نیز گفته اســت مســیر 
دیپلماتیک با ایران را برای حل وفصل موضوع 
هســته ای آن ترجیح می دهد و آماده است با 
»حسن نیت« و در راستای بازگشت دوجانبه 
با ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای، 

به مذاکرات وین بازگردد.
آمریکا در زمان ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ در ســال ۲۰۱۸ از توافق خارج شــد 
و ضمــن بازگرداندن تحریم های لغو شــده، 

تحریم های جدیدی نیز بر ایران اعمال کرد.

مسئولسیاستخارجیاروپادرگفتوگوتلفنیباامیرعبداللهیان:

یک فرصت واقعی پیش رو داریم

نقشهآمریکاعلیهایرانازکانالجلسهفوقالعادهشورایحکام

نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در جلسه شورای حکام، با توجه به موضوع 
نصب دوربین های آژانس در سایت کرج و ادعای 
عدم همــکاری ایران با آژانــس در این زمینه، 

خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شد.
بــه گزارش رویتــرز، آمریکا روز پنج شــنبه 

تهدید کرد اگر ایران حاضر به همکاری بیشتر با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نشود، ماه بعد در 

جلسه آژانس با ایران مقابله کند.
در بیانیه ای از آمریکا در جلسه شورای حکام 
آژانس آمده اســت: اگر عدم همکاری ایران فورا 
برطرف نشود، شــورای حکام گزینه ای پیش رو 

نخواهد داشــت مگر پیش از پایان سال جاری 
جلسه ای فوق العاده تشکیل دهد تا به این بحران 

بپردازد.
این بیانیه می افزاید، »به ویژه « نصب دوباره 
دوربین های آژانس در سایت کرج مد نظر است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس روز چهارشنبه 
گفت، نمی داند ســایت کرج هنوز فعال است یا 
نه  و زمان برای رســیدن به یــک توافق رو به 

پایان است.
بــه گــزارش ایســنا،  بیانیه آمریــکا درباره 
روابــط ایران و آژانس در شــورای حکام در پی 
این مطرح می شــود که گروســی در بخشی از 
سخنان آغازینش در جلســه شورای حکام که 
روز چهارشــنبه برگزار شــد، گفــت:  برخالف 
توافقی که میان آژانس و ایران در ۱۲ ســپتامبر 
۲۰۲۱ انجام شد،  عدم دسترسی به سایت کرج 
به معنای این بوده اســت که احیای دیده بانی و 

نظارت در تمامی تاسیسات و محل های مرتبط 
با برجــام نمی تواند به تمامی انجام شــود. این 
موضوع به طور جدی بر تــوان آژانس بر تداوم 
وقــوف بر ]فعالیت ها در[ این ســایت که تا حد 
زیادی برای بازگشــت به برجام ضروری دانسته 
شــده، اثر می گذارد. نمایندگی دائمی ایران در 
آژانس در بیانیه ای در جلســه شــورای حکام با 
اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای و اعمال 
تحریم ها از ســوی این کشور علیه ایران و عدم 
موضع گیری منصفانه کشورهای اروپایی در این 
زمینه،  در بیانیه ای گفــت: مایلم مجدداً بر این 
نکتــه تأکید کنم که تا زمانی که تحریم ها علیه 
ایران برداشته نشود، انتظار خویشتن داری بیشتر 
از ایران منطقی نیست. فعالیت های هسته ای ما، 
از جمله غنی ســازی در سطوح مختلف و تولید 
ســوخت اورانیوم بر پایه فلزی، کاماًل صلح آمیز، 
مطابــق با حقوق ما تحت معاهده عدم اشــاعه، 

و تحت نظارت و راســتی آزمایی پادمان  آژانس 
اســت. من به این کشــورها توصیه می کنم که 
قربانی کردن دیگران را کنار بگذارند و شروع به 
اصالح قصور خود در اجرای تعهداتشــان کنند. 
ایران در ســه سال گذشته ســهم خود از تدبیر 

و سازنده بودن را به طور کامل ادا کرده است.
نمایندگی کشــورمان در ویــن افزود: هنوز 
مشاهده نشده است که آیا دولت کنونی آمریکا 
آماده ترک اعتیاد ایاالت متحده برای اســتفاده 
از اقدامــات قهری یکجانبه، احتــرام به قوانین 
بیــن المللی، اجرای کامــل و موثر تعهدات لغو 
تحریم ها و اتخاذ کلیــه تصمیمات الزم در این 
خصوص اســت. بســیار مهم اســت که ایاالت 
متحــده از نقــض تعهدات خود ذیــل برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل 
بدون تاخیر بیشــتر و هیچ پیش شرطی دست 

بردارد.

العرب در گزارشــی نوشــت که دولت جو بایدن خود 
را در وضعیتــی می بیند که به این کشــور اجازه می دهد 
بر رئیــس جمهور اردوغــان به ویژه بــه خاطر تمایلش 
برای دســتیابی به جنگنده های اف ۱6 فشار وارد آورد تا 
همکاری اقتصادی و تجاری پیشــرفته با ایران را متوقف 
کند و مجبور شود به سیاست های ناتو در قبال این کشور 

پایبند بماند.
آمریــکا مخالف فــروش جنگنده هــای اف ۱6 مدرن 
بــه ترکیه برای جبــران زیــان مشــارکتش در صنایع 
جنگنده های اف ۳5 نیســت؛ اما از آنکارا می خواهد رفتار 
سیاســی خود را تغییر دهد و به سیاست های ائتالف ناتو 

در رابطه با روسیه یا ایران نزدیک شود.
سال هاســت که روابط دو کشــور دارای تنش است و 
اساسا علت آن اختالف دو کشور درباره خرید سامانه اس 
4۰۰ از روســیه از سوی ترکیه و نیز موضع این کشور در 
قبال جنگ در ســوریه و به ویژه ادامــه خصومت آنکارا 
بــا کردها، انجام حمالتی علیه آنها و تاســیس نیروهایی 
متشکل از مخالفان سوری است که موفق شدند بر شهرها 

و روستاهای کرد سیطره پیدا کنند.
معامله خریــد جنگنده های اف ۱6 نیز با سرنوشــت 
مبهمی روبه رو است. اختالف دیدگاه ها نیز درباره مسائل 
سیاســی و نظامی میان دو کشور به ویژه در زمینه حقوق 

بشر و سوریه در حال افزایش است.
ناظــران می گویند رئیس جمهور بایدن در قبال ترکیه 
در وضعیت رضایت بخشــی قــرار دارد. به این ترتیب که 
اوضاع اقتصادی ترکیه دشــوار اســت و نیازمند حمایت 
خارجی اســت. این وضعیت مداخله بایــدن برای پایان 
دادن بــه تالش های ترکیه برای تضعیــف امنیت اروپا و 
توقف تحول خطرناکش در قبال روسیه و ایران و رفتنش 

به سمت این کشورها را تسهیل می کند.
از ســوی دیگر حمایت سیاســی داخلــی از اردوغان 
کاهش شــدیدی در ســایه بحران های متعدد را شــاهد 
است. بایدن می تواند متوجه شود که فرصتی برای تحقق 
اهدافی دارد که روسای جمهوری پیشین نتوانستند انجام 
دهند. او می تواند خروج ترکیه را از منظومه کشــورهای 
غربی متوقف کند. اساســا او می تواند بر ترکیه فشار آورد 
تا سیاست نزدیکی به ایران را تغییر دهد. سیاستی که در 
ســفر اخیر مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه 
به تهران و اعالم طرح ها برای توســعه همکاری میان دو 
کشور نمود یافت. چاووش اوغلو در کنفرانس مطبوعاتی با 
همتای ایرانی خود گفت دو کشــور روی تعیین نقشه  راه 
برای همکاری همه جانبه و بلند مدت بنا به درخواســت 

ایران فعالیت خواهند کرد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی ، العرب تاکید می کند که 

در طول سال های گذشته آنکارا در برابر تحریم های آمریکا 
علیه ایران ایســتاده و به آنها پایبند نبوده و همکاری های 
اقتصادی و سیاسی میان دو کشور مستحکم بوده است. به 
عالوه این که در قبال مسائل منطقه ای به یکدیگر نزدیک 
بوده اند. طبق گفته ناظــران اف ۱6 برگه مهمی در ملزم 

کردن آنکارا به رویکرد آمریکا خواهد بود.
دنیل روث، مدیر مرکز پژوهش های ســازمان »اتحاد 
علیه ایران هســته ای« در گزارشــی در مجله »نشــنال 
اینترست« باور دارد برای اینکه آمریکا با فروش تجهیزات 
نظامی به اردوغان موافقت کند ترکیه باید میزان تجارت 
خــود را با ایران کاهش دهد و راه را به روی دسترســی 
ایــران به بانک های ترکیه ببندد و حزب اهلل را ســازمانی 

تروریستی طبقه بندی کند.
ترکیه پل ایران برای دســتیابی بــه کاالهای اروپایی 
به شــمار می رود و این امر باعث می شود مرزهای ترکیه 
و ایــران )5۳۰ کیلومتر مربع( نقطه ضعفی آشــکار برای 

اجرایی کردن تحریم های آمریکا و اروپا باشد.
به طور کلی سال گذشته روابط ایران و ترکیه به شکل 
قابل مالحظه ای دســتخوش تشنج شد. دستگاه اطالعات 
ترکیه نقشــه ایران برای ربودن یک مسئول سابق نظامی 
ایرانی ســاکن در ترکیه را خنثی کرد. پیش از این نیز به 
علت آنچه حمایت ایران از دشمن ترکیه یعنی ارمنستان 
در جنگ قره باغ در سال ۲۰۲۰ ادعا شد، دو کشور تا مرز 

قطع روابط پیش رفتند.

یک مقام رژیم صهیونیســتی مدعی شد آمریکا در حال 
زمینه ســازی برای توافقی با ایران است که موجب نگرانی 
تل آویو شــده است. به گزارش اســپوتنیک، مقامات ارشد 
اســراییلی مدعی شــدند آمریکا ممکن اســت آماده یک 
توافق هسته ای کم تر برای کم تر با ایران شود که لغو جزئی 
تحریم هــای ایران را در ازای بازگردانی یا متوقف ســاختن 

فعالیت هسته ای آن ارائه می کند.
به جز مطرح شــده ایــده چنین توافقــی، هنوز طرح 

پیشنهادی یا مقدمات آن نهایی نشده است.
یک مقام ناشــناس اســراییلی در این باره بــه روزنامه 
آمریکایی وال اســتریت ژورنال گفت: اسراییل بسیار نگران 
است که آمریکا در حال آماده سازی برای انجام دادن توافقی 
اســت که آن را کم تر در ازای کم تر می نامند. چنین توافقی 

زیان بار،  تنها به نفع ایران  خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اظهارات این مقام رژیم صهیونستی در 
پی این مطرح می شــود که روزنامه نیویورک تایمز پیش تر 
گــزارش داده بود: طبــق گفته بســیاری از مقامات مطلع 

از مذاکرات پشــت پــرده، مقامات آمریکایــی به همکاران 
اسراییلی شــان هشــدار داده اند حمالت مکرر به تاسیسات 
هسته ای ایران ممکن است از لحاظ تاکتیکی رضایت بخش 
باشــد اما  در نهایت نتیجه عکس خواهند داشت. مقامات 
اسراییلی گفته اند قصد دست کشیدن از این موضوع را ندارند 
و به هشــدارها مبنی بر این که با این اقدامات فقط ممکن 
است بازسازی دوباره برنامه هســته ای را سرعت ببخشند، 
نادیده می گیرند. این یکی از زمینه های متعددی اســت که 
آمریکا و اسراییل بر سر فواید به کارگیری دیپلماسی به جای 
اعمال قدرت، اختالف نظــر دارند. نیویورک تایمز افزون بر 
این نوشــت: ظرف چند روز اخیر در کاخ سفید تالش شده 
بررسی شود که آیا توافقی موقتی می تواند غنی سازی بیشتر 
اورانیوم توسط ایران و تبدیل این سوخت به شکل آهن را که 
اقدامی موثر در ساخت یک کالهک است، متوقف کند یا نه. 
این راهکار ممکن است مشکل را حل نکند اما برای مذاکرات 
زمان می خرد، در حالی که تهدیدهای اسراییلی برای بمباران 

تاسیسات ایران را هم فعال متوقف می کند. 

الشــرق االوســط در گزارشــی نوشــت کــه یکی از 
محرک های اصلی ابتکار عمل ها و حمالت هوایی و فشارها 
در سوریه ، حضور ایران در این کشور به ویژه آینده حضور 
نظامی اش در آنجاســت. این مســئله به طور مستقیم یا 
غیرمســتقیم در تماس های علنــی و غیرعلنی با مقامات 

سوری و شخص بشار اسد مطرح شده است. 
ایران با حضور نظامی مستقیم در سوریه در سال ۲۰۱۱ 
برای نجات حکومت اسد از سقوط ، حضور راهبردی خود 
در خاورمیانه را از دروازه ســوریه تقویت کرد تا از حیاط 
خلوت خود یعنی عراق محافظت کند و با گشودن مسیری 
بین عراق و لبنان از طریق ســوریه، در مرزهای اسرائیل 
مســتقر شــود و به آب های مدیترانه دسترسی پیدا کند. 
آمریکا برای ناکام گذاشتن این برنامه ایران ، نیروهای خود 
را در منطقه التنف مســتقر کرد ولی واکنش ایران ایجاد 
مســیری جایگزین بین تهران و دمشق و بیروت از طریق 
بوکمال در شــرق سوریه بود که افزایش حضور آمریکا در 
شــرق فرات و عملیات اسرائیل برای جلوگیری از استقرار 
نظامی ایران در ســوریه و رساندن سالح های پیشرفته به 

دست حزب اهلل را در پی داشت. 
در شــرایطی که ترکیه برای تقســیم نفــوذ با ایران و 
روســیه در خاک ســوریه به مذاکرات آســتانه پیوست، 
برخی کشــورهای عربی برای مهار نفوذ ایران به روســیه 
که رقیب ایران در مناطق تحت سیطره دولت سوریه است 
روی آوردند و برخی نیز دســت به دامان آمریکای دونالد 
ترامپ و کشــورهای غربی شدند که خروج همه نظامیان 
خارجی – به جز روسی – از سوریه را پیش شرط هرگونه 
عادی سازی روابط با دمشق و لغو تحریم ها و مشارکت در 

بازسازی سوریه اعالم کردند. 
اکنون اوضاع ســوریه و منطقه تغییر کرده است. نگاه 
دولت جو بایدن به نقش آفرینی ایران در منطقه  متفاوت 
از نگاه دولت ترامپ اســت و بایدن نیز مانند باراک اوباما، 
مســائل منطقه را به مذاکرات هسته ای پیوند زده است و 
نمی خواهد مذاکرات را خراب کند. به همین علت پاســخ 
دادن بــه تنش آفرینی ایران در ســوریه و عراق و خلیج 
فــارس را از زاویه میزان تاثیر آن بر مذاکرات هســته ای 

بررسی می کند. 
در چنین شــرایطی کشــورهای عربــی در برابر نظام 
سوریه فقط دو گزینه دارند. یکی این که با بشار اسد از در 
دوستی وارد شوند و به انزوای دمشق پایان دهند و روابط 
با آن را عــادی کنند به این امید که بتوانند از نفوذ ایران 
در ســوریه بکاهند. هدف از این کار ، انتقال فوری سوریه 
از محور مقاومت به رهبــری ایران به محور اعتدال عربی 
نیســت بلکه هدف این است که دمشق در جایی بین این 

دو محور قرار گیرد. 

گزینه دوم کشــورهای عربی این است که روی توانایی 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای پایان دادن 
به نفوذ ایران در ســوریه حساب کنند. این ایده ریشه در 
این باور دارد که جنگ در ســوریه، روسیه و ایران را کنار 
هم قرار داد ولی صلح در ســوریه و عادی سازی روابط با 
دمشــق، این دو را از هم دور خواهد کرد چرا که ایران به 
دنبال حمایت از شــبه نظامیــان و حاکم کردن حکومتی 
مطیع خود و تقســیم سوریه است در حالی که روسیه به 
دنبال تقویت ارتش سوریه و حفظ یکپارچگی کشور است. 
راهبرد اســرائیل در سوریه ســه بعدی است: نخست ، 
دریافت حمایت لجستیکی و اطالعاتی از آمریکا به ویژه از 
پایگاه التنف برای هدف قرار دادن مراکز وابســته به ایران 
در سوریه و قطع مســیر تهران – دمشق – بیروت. دوم، 
اسرائیل امیدوار اســت که عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با سوریه، فرصت های جدیدی در اختیار دمشق قرار 
دهد تا خود را از انزوا خارج کند. سوم، حساب کردن روی 
حمالت هوایی خود به ســوریه و توافق های نظامی خود با 
روسیه که دست اســرائیل را برای هدف قرار دان سوریه 

باز گذاشته است. 
مذاکرات هســته ای در وین ، توقفگاه مهمی اســت به 
ویژه اگر تفاهم های منطقه ای را هم شــامل شــود. ولی 
ادامه یافتن حمالت هوایی و پیگیری حمالت پهپادی در 
آســمان سوریه و سفرهای دیپلماتیک به دمشق، ضروری 

است تا تکلیف آینده حضور ایران در سوریه روشن شود.

ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: تمام تحریم های 
آمریکا باید به صورت یک جا، موثر و قابل راســتی آزمایی 

برداشته شود.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در خصوص برخی 
گمانه زنی های رسانه ای در مورد پیشنهاد برداشتن گام به 
گام تحریم ها از ســوی طرف غربی در مذاکرات وین گفت: 
مواضع جمهوری اســالمی ایــران در این خصوص از ماه ها 
پیش گفته شده و دولت جدید نیز بدون هیچ لکنتی مواضع 

خود را اعالم کرده است.
وی اضافه کرد: تمــام تحریم های آمریکا باید به صورت 
یکجا، موثر و قابل راستی آزمایی همراه با تضمین های عینی 

برداشته شود.
خطیــب زاده تصریح کرد: تمــام تمرکز ما در مذاکرات 
وین این اســت که به صورت جدی و بــا اراده کامل برای 
رفع تحریم های ظالمانه علیه مــردم ایران، هفته بعد وارد 

مذاکرات شویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: موضع جمهوری 

اسالمی ایران هم قاطع و هم روشن و منطقی است.
وی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و ســیما در ادامه در 
پاسخ به سوالی در مورد اصرار احتمالی طرف مقابل بر این 
خواسته گفت: ما طرف مقابلی نداریم، ما و ۱+4، تمرکزمان 
بر چگونگی رفع تحریم های آمریکاســت که پس از خروج 
ترامپ به صورت غیرقانونی علیه مردم ایران اعمال شــده 

است.
طــی چند روز اخیر نیویــورک تایمــز از احتمال ارائه 
پیشنهاد آمریکا مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع مسدود 
شده ایران و اعمال برخی معافیت ها، در ازای تعلیق بخشی 

از فعالیت های هسته ای خبر داده است.
نیویورک تایمز با اشــاره به گزارش آکسیوس، به نقل از 
برخی منابع آمریکایی نوشت: پیشــنهاد آمریکا این است 
که ایران بخشــی از فعالیت های هســته ای خود را در ازای 
آزادســازی برخی از پول های مسدود شــده ایران از سوی 
آمریکا و یا اعمال معافیت درخصوص واردات برخی کاالها، 

تعلیق کند.
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