
 سیاسی     3شنبه  7 خرداد  1401- 26 شوال 1443 - 28 می 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5723

نشریه فری بیکن فاش کرد
دیدار محرمانه ظریف و تیم بایدن

علیه ترامپ در سال 2018
نشــریه آمریکایی فری بیکن فاش کرده است که بر اساس یک سند داخلی 
وزارت خارجه آمریکا، در ســال ۲۰۱۸، مقامات ارشــد دولت اوباما در تالش 
برای تضعیف سیاســت دولت دونالد ترامپ برای منزوی کردن ایران محرمانه 

با مقامات این کشور دیدار کردند.
به گزارش  بی بی سی، این نشریه نوشت، در حالیکه دولت ترامپ در سال 
۲۰۱۸ برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران تالش می کرد، هیئتی از »سفیران 
ســابق ایاالت متحده« محرمانه با جواد ظریف، وزیر خارجه ســابق ایران، در 

اقامتگاه او در نیویورک مالقات کردند.
فری بیکن نوشته اســت که در آن زمان اخباری منتشر شده بود حاکی از 
اینکــه جان کری، وزیر خارجه اوباما به طور مخفیانه با مقامات ایران مالقاتی 
داشته است. این نشــریه گفته است که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق 
آمریــکا، در واکنش به ســند اخیر وزارت خارجه گفته اســت که این ســند 
محکم ترین مدرک تا به امروزاســت که نشــان می دهــد مقامات دولت اوباما 

می کوشیدند تالش دونالد ترامپ برای منزوی کردن ایران را خنثی کنند.

ویژه

تکذیب خبر العربیه درباره مرگ برجام
شبکه خبری العربیه عربستان در خبری که به نقل از لیندسی گراهام سناتور 
جمهوریخواه و ضدایرانی آمریکا منتشــر کرد، مدعی شد که توافق هسته ای به 
پایان رسیده است. در همین حال خبرنگار ایرنا از منابع مطلع ایرانی و غیرایرانی 
درگیر در مذاکرات در این خصوص کسب اطالع کرد که همگی به اتفاق این خبر 

را رد و تکذیب کردند.
یک منبع مطلع ایرانی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: گفت وگوها برای 
رســیدن به توافق همچنان در جریان هست و هرگونه قضاوت زودهنگام یا خام 

بوده یا مغرضانه و نشان دهنده امیال درونی برخی از اظهار نظر کنندگان است.
وی افزود: رسیدن به توافق نیازمند اتخاذ رویکرد واقع بینانه و تصمیم سیاسی 
در واشنگتن است. اما آنچه مسلم است این که مذاکرات همچنان در جریان است 
و ایراد و انتشــار چنین اظهاراتی توسط دشــمنان توافق و گفت وگوها، چندان 

جای تعجب ندارد.
به گزارش ایرنا، لیندســی گراهام از جمله ســناتورهای تندروی آمریکایی و 
از افراد نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکاست که هیچ وقت 
مخالفت خود با ایران و برنامه هســته ای آن را مخفی نکرده اســت. او در موارد 
متعددی اظهار نظرهای شاذ و یا از مواضع خود چرخش های ناگهانی داشته است.

موضوع تبدیل یکباره دشــمنی او با ترامپ به دوستی نزدیک، همواره سوژه 
رسانه های آمریکایی بوده است.

از طرفی، رســانه سعودی العربیه نیز با دســتور کار مشابهی گفت وگوهای 
هسته ای را دنبال می کند. ضمن اینکه در گذشته این رسانه سابقه قلب و تحریف 
واقعیت در مطالب خود را داشــته است. همچنین العربیه این خبر را پس از آن 
منتشــر کرد که وزیر خارجه ایران در اجالس داووس به تشریح آخرین شرایط 
و وضعیــت مذاکرات پرداخت و اظهارات او مورد توجه رســانه های خارجی قرار 
گرفت. به نظر می رسد چنین شایعه و فضاسازی هایی با دستور کاری مشخص و 

با هدف به حاشیه راندن واقعیت ها است.

بررسی فشارحداکثری آمریکا علیه ایران در کنگره
»کپیتال هیل« روز پنج شــنبه شاهد جلسه اســتماع سناتورهای آمریکایی 
درباره موضوع ایران و سیاســت ایاالت متحده درباره آینده مذاکرات وین بود. 
در این جلســه دوساعته، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، آخرین 
وضعیت گفت  وگوها را ارائه و به سؤاالت نمایندگان پاسخ داد. محور صحبت های 
او، تاکیــد بر این نکته بود که دولــت بایدن تمایل دارد تا زمانی که منافع عدم 
اشاعه تسلیحات هسته ای برجام به رفع تحریم ها بیارزد، به این توافق بازگردد. 
مالی بر همین اساس گفت که توافق هسته ای هنوز از این مزیت برخوردار است 

و ایاالت متحده به مذاکرات ادامه می دهد.
مالی اصرار داشت که اقدامات آمریکا در برابر ایران در هماهنگی و در نتیجه 
مشورت با شرکای این کشور از جمله رژیم صهیونیستی است اما هنگامی که از 
او درباره موضع آمریکا و نتیجه مشورت های صورت گرفته در قبال ایران سؤال 
شــد، پاسخ روشنی را ارائه نکرد و گفت که تحریم ها و سیاست فشار حداکثری 
دولت دونالد ترامپ رویکرد موثری نبوده اســت؛ هرچند، در دولت بایدن ادامه 

دارد.
نماینــده ویژه دولت آمریکا در واقع یکی بــه میخ می زد و یکی به نعل تا از 
مخمصه سؤاالت مخالفان و موافقان توافق با ایران فرار کند. از این رو شاید بتوان 
به لحاظ حرفه ای این امتیاز را به او داد که در طول جلسه دو ساعته، تالش کرد 
تا کلمات را به نحوی انتخاب کند که نه سناتورهای تندرو و نه هواداران توافق 

با ایران امیدوار شوند.
اما در این جلسه نکات شایان توجهی از سوی سناتورها مطرح شد که فارق از 
پاسخ های سرباالی مالی، طرح آن نشان دهنده اهمیت موضوع در حوزه سیاست 
خارجی آمریکاست. مهم ترین مساله، تداوم فروش نفت ایران به رغم تحریم های  

آمریکا بود که در دفعات مختلف از سوی شرکت کنندگان مطرح شد.
ســناتور »جیم ریش« که از مخالفان توافق هسته ای ایران و خواهان توقف 
مذاکرات وین اســت، این ســؤال را مطرح کرد که چرا تحریم ها نتوانسته مانع 
فروش نفت ایران شــود. او گفت که ایرانی ها »لبخنــد می زنند و نفت خود را 
می فروشند« وی با بیان اینکه »تحریم ها بی اثر هستند« از »مالی« پرسید برنامه 

شما چیست و تا کی این وضع )مذاکرات( ادامه خواهد داشت؟
در همین پیوند »باب منندز« رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در 
اظهارات مشابهی گفت که ایران از سوی چین حمایت می شود و فقط در آوریل 
گذشته ۶۵۰ هزار بشکه نفت به این کشور صادر کرده است. نفتی که به گفته او 
»باید هدف تحریم های آمریکا باشد باعث سرازیر شدن روزانه ده ها میلیارد دالر 
پول نقد به ایران شــده است.« اما نکته مهمی که این سناتور آمریکایی در باب 
اعتراض به سیاست های دولت بایدن در قبال ایران، ناخواسته فاش کرد، پوچی 
تاکتیک تعیین ضرب االجل ها و تهدیدآمیز جلوه دادن برنامه هسته ای ایران در 
مذاکــرات وین بود. آمریکا و طرف هــای اروپایی در جریان مذاکرات وین اصرار 
داشتند که پیشرفت های اتمی ایران فاصله دستیابی کشور به سالح هسته ای را 
کاهش داده و تهدیدی علیه روند مذاکرات به شمار می رود. منندز در این پیوند 
اظهار کرد: دولت گفته بود که اگر تا پایان فوریه توافق در وین حاصل نشــود، 
مزایای عدم اشاعه تسلیحات هسته ای برجام از بین می رود. آنتونی بلینکن چهار 
ماه پیش گفت که مذاکرات با ایران برای بازگشــت متقابل به برجام به مراحل 
حساسی رسیده و اگر در عرض چند هفته آینده توافقی حاصل نشود پیشرفت 

هسته ای ایران بازگشت به این توافق را غیر ممکن می کند.
وی یادآور شــد که سه ماه از آن ضرب االجل گذشته است و دولت همچنان 
به دنبال مسیر دیپلماسی و بازگشت به توافق با ایران است. رئیس کمیته روابط 
خارجی ســنای آمریکا با بیان اینکه انتظار و امیدواری تنها مســیر پیش روی 
دولت اســت، تلویحا اذعان کرد که اوضاع به یک بن بســت رسیده که چندان 
به نفع مصالح کشــور نیست. در جریان این جلســه، سناتورها با طرح سؤاالت 
مختلف، به دنبال ابزاری بودند که فراتر از تحریم ها عمل کند و باعث تغییر رفتار 

ایران به نحو دلخواه آمریکا شود. 
ســؤاالت آن ها از نماینده ویژه آمریکا، اعتراف به این واقعیت بود که ایران به 
رغم سیاست فشار حداکثری و سیاهه عریض و طویل تحریم ها، به مسیرش در 
حوزه پیشــرفت های هسته ای و نفوذ منطقه ای ادامه داده است. سناتور »ادوارد 
مارکی« با ایراد سخنانی درباره منافع توافق با ایران، سؤاالتی را از »مالی« مطرح 
کرد تا نتیجه گیری کند که فعالیت های اتمی ایران به رغم اقدامات خرابکارانه 
و تهدیدهای نظامی ترامپ، به مسیرش ادامه داده و اقداماتی نظیر ترور فرمانده 
فقید نیروی قدس پاسداران انقالب اسالمی نه تنها توان نظامی ایران را محدود 
نکرده، که به تنش ها در منطقه منجر شده است. همچنین سناتو »تیم کین« با 
ایراد سخنانی به نماینده ویژه دولت در امور ایران توصیه کرد که به مذاکره برای 

بازگشت آمریکا به برجام ادامه دهد.
او گفت: از شــما می خواهم که مذاکرات را ادامه دهید تا به بهترین توافقی 
که می توانید برسید. در این کمیته ممکن است از شما بخواهند که مذاکرات را 
متوقف کنید اما این توصیه را نپذیرید. ســعی خودتان را بکنید؛ اگر به توافقی 
دســت یافتید که از وضع موجود بهتر است، بیاوردیش کنگره و بگذارید کنگره 
مالک آن باشــد )تأیید کند(. بگذارید کنگره تصمیم بگیرد که ما یک کشــور 
طرفدار دیپلماسی هستیم یا آن را طرد می کنیم. شما به وظیفه تان عمل کنید 

و بگذارید ما مالک توافق باشیم.

رویداد

پولیتیک

وزیر امورخارجه کشــورمان گفت: آنچــه راهنما و معیار 
قطعی ما برای یک توافق خوب اســت، نفع مــردم ایران از 
مزایای کامل اقتصادی برجام اســت. آقای بایدن اگر حسن 

نیتی دارد باید آن را بر روی زمین نشان دهد.
به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در پنل اختصاصی  
گفت وگو در داووس به سواالت فرید ذکریا در مورد موضوعات 
منطقه ای و بین المللی، پاسخ گفت. وزیرخارجه ایران تاکید 
کرد که تهــران آماده یــک توافق خوب و پایدار اســت اما 
واشــنگتن بدون هیچ علت مشخصی مکث کرده است. ادامه 
و تکرار سیاســت های فشارحداکثری ترامپ توسط بایدن از 
گالیه های امیرعبداللهیان بود. وی تاکید کرد که واشنگتن با 
طرح و برجسته سازی موضوعات فرعی همانند تحریم های 
ســپاه به دنبال اخالل در مذاکرات وین است. اولویت برای ما 
منافع ملت ایران است و تمرکز بر موضوع دیگر رفتار و واکنش 

مناسبی نیست.
صهیونیســت ها  »متأســفانه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
دروغ پردازی های زیادی می کنند و سناریوی آن ها نخ نما شده 
و تکراری است«، گفت: ۲۰ سال پیش نخست وزیر وقت رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد که ایران در کمتر از یک سال آینده به 
بمب اتم دست پیدا می کند و در طی ۲۰ سال گذشته بارها 
اعالم کردیم در اعتقاد ما و دکترین سیاست خارجی ما بمب 
اتم جایی ندارد. امروز در پایان بیســتمین ســال قرار داریم. 
بارها آژانس بین المللــی انرژی اتمی از مراکز ما بازدید کرده 
و اعالم داشته که گزارشــات ایران دقیق است و ایرانی ها به 
دنبال سالح نیستند اما رژیم صهیونیستی حرف تکراری خود 
را می زند. وی در بخش دیگری از این جلسه پرسش و پاسخ 
با اشــاره به این که »اگر طــرف آمریکایی واقع بینانه تصمیم 
بگیرد توافق در دســترس است، گرچه صهیونیست ها این را 
نمی خواهند«، گفت: می دانید که کمتر از دو، الی ســه هفته 
پیش بشــار اسد در تهران بود. ما در جنگ تروریستی سوریه 
به مردم ســوریه کمک کردیم و اجازه ندادیم تروریست ها در 
آن ســرزمین حاکم شوند. اگر داعش امروز در عراق و سوریه 

حاکم بود جهان شکل دیگری داشت.
بایدن باید تصمیم بگیرد

وزیر امورخارجه تاکید کرد: به صراحت اعالم می کنم آن چه 
راهنما و معیار قطعی ما برای یک توافق خوب است، نفع مردم 
ایران از مزایای کامل اقتصادی برجام اســت. آقای بایدن اگر 
حسن نیتی دارد باید آن را بر روی زمین نشان دهد. همه باید 
بدانند جمهوری اسالمی ایران دستاوردهای صلح آمیز هسته 
ای بزرگی را به دســت آورده که در صورت توافق باید بخشی 
از آن را مطابق تعهداتش متوقف کند اما طرف آمریکا از جیب 
خودش چیزی نخواهد پرداخت بلکه نهایتا اگر به تعهداتش 
پایبند باشــد، حقوق خود ما را بر می گرداند. در واقع آنچه را 
بــه صورت غیرقانونی از ملت ایران ســتانده باید پس بدهد. 

وی افــزود: ما برای یک توافق خــوب و پایدار آمادگی داریم 
اگر آقای بایدن تصمیم سیاســی خودش را بگیرد و انتخاب 
کند تا باالخــره به تعهدات کامل آمریکا برگردد. وزیرخارجه 
ایران در قســمت دیگری از این نشست ، گفت: من هم مثل 
وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر پارلمان کشــورم با 
فشارهای زیادی مواجهم. آنها طیف قوی در داخل دو کشور 
هستند که مخالف بازگشــت به برجام هستند. پیام هایی از 
رابــرت مالی و مقامات آمریــکا و بایدن دریافت می  کنیم که 
قدری متفاوت از مواضع رســانه ای آنهاست. برایم قابل درک 
اســت رابرت مالی در سنا و کنگره چگونه باید صحبت کند. 
پیام هایی را از طریق مــورا و بورل و برخی وزرای خارجه در 
اروپا و منطقه بین ما و آمریکا تبادل می شــود. از ابتدای دور 
جدید گفت وگوها ایران ابتکارات متعددی را روی میز گذاشته 
اســت و اخیرا یک ابتکار جدیدی را روی میز گذاشتیم ولی 

احساس می کنیم بایدن دچار بی تصمیمی شده است.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: امیدوارم طرف آمریکایی 
واقع بینانه برخورد کند. ما باید در بازگشــت همه طرف ها به 
برجام از منافع اقتصادی برجام برخوردار شــویم. باید عوامل 
فشــار حداکثری ترامپ از میان برداشته شود. این از ابتدای 
رقابت های انتخاباتی بایدن به آن اشاره کرد. نمی شود به برجام 
برگشــت ولی ایران از منافع اقتصادی محروم بماند و عوامل 
فشار حداکثری ترامپ باقی بماند. بایدن باید تصمیم بگیرد ما 
برای رسیدن به توافق خوب وپایدار متعهدیم. برنامه هسته ای 

ما صلح آمیز است.
پنجره دیپلماسی را باز نگهداشتیم و امیدواریم در صورت 
نگاه واقــع بینانه آمریکا به نقطه توافق برســیم. منافع ملی 
آمریکا توسط صهیونیســت ها به گروگان گرفته شده و ادله 

زیادی در این زمینه هست.

افراط آمریکایی ها در تحریم یک نوع جنون 
تحریم است

امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی در خصوص روابط ایران 
و آمریکا نیز گفت: سیاست خارجی ایران اصول مشخص دارد 
و بر این اســاس مالکی که مــا در نظر میگیریم رفتار عملی 
آمریکاست. متاسفانه واشنگتن طی ۴۰ سال گذشته تنها بر 
بی اعتمادی ها افزوده اســت. همین االن در میانه مذاکرات 
وین، آقای بایدن تحریم هــای جدیدی را اضافه می کند. در 
واقع اینقدر آمریکایــی ها در تحریم ها افراط کرده اند که گاه 
یک نفر را سه بار تحریم کرده اند. این یک نوع جنون تحریم 
اســت. برای هر ارتباطی حداقلی از اعتماد الزم است که در 

موضوع آمریکا این از اساس وجود ندارد.
آمریکا روی موضوعات فرعی پافشاری می کند

وزیر خارجه همچنین گفت: چه چیزی اکنون باعث مکث 
در مذاکرات شده است ما نســبت به تضمین های اقتصادی 
هنوز به نقطه اطمینان از ســوی آمریکا نرسیدیم. نسبت به 
اینکه آیا عامل فشــارهای حداکثری ترامپ برداشته می شود 
هنوز در عمل رفتار متفاوت از ترامپ از سوی بایدن ندیدیم. 
 FTO نباید مســائل را به یک موضوع تقلیــل داد. موضوع
ســطحی از مذاکرات ما با آمریکا بوده است. وقتی می گوییم 
بازگشــت به برجام یعنی فعالیت اقتصادی و تجاری ایران در 
مســیر اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی. متاسفانه موضوع 
FTO را اســرائیل بزرگ نمایی کرد و این موضوع به عنوان 
عامل اصلی مطرح می شود ولی عامل اصلی نفع ایران و مردم 

ایران از مزایای کامل اقتصادی برجام است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی در پاسخ به ســؤالی درباره 
تحریم سپاه خاطرنشــان کرد: از زمانی در نشست نیویورک 
بودم تا نشســت امنیتــی مونیخ و در مســیر گفت وگوهای 

غیرمســتقیم و تبادل پیام بین باقری و مــورا بودم و تبادل 
پیام غیرمستقیم با رابرت مالی بارها با این درخواست آمریکا 
مواجهیم که گفت وگوی مســتقیم کنیــم از جمله در مورد 
FTO. ما دســتاوردهای هسته ای صلح آمیز بزرگی را داریم 
که بخشی از اینها را باید متوقف کنیم آمریکا در نهایت ما را 
تحریم کــرده اموال ما را بلوکه کرده از جیب خودش چیزی 
نمی خواهد بدهد، حق ما را که ســتانده می خواهد در قالب 
برجام برگرداند و چیزی هزینه نمی خواهد بدهد. گفتیم اگر 
از گفت وگوی مســتقیم حرف می زنید اول ثابت کنید تفاوت 
بین بایدن و ترامپ وجود دارد. همه عوامل فشــار حداکثری 
ترامپ را می بینیم به دست بایدن تکرار می شود. ما می گوییم 
آقای بایدن حسن نیت داری ما آماده ایم، تضمین اقتصادی و 
برطرف کردن عوامل فشار حداکثری ترامپ، اگر اینها را حل 

کنی موضوعات اصلی است که باید بر آن تمرکز کنیم.
ایران درها را برای بازگشت سعودی بازگذاشته است

وزیر امورخارجه در مورد روابط با سعودی نیز افزود: روشن 
اســت جغرافیا، تاریخ و مشــترکات فرهنگی و مردمی پیوند 
دهنده ماست. ما و عربستان همسایه ایم. البته این عربستان 
بود که قطع روابط دیپلماتیک را انجام داد. جمهوری اسالمی 
ایران درها را برای بازگشــت ســعودی بازگذاشته است. وی 
افزود: در دور اخیر مذاکرات پیشرفت های خوبی داشته ایم. 
حتی توافق کردیم در سطح ارشد سیاسی و دیپلماتیک و اگر 
شرایط فراهم شد در سطح وزرای خارجه دیدار داشته باشیم.

در قبال تحوالت یمن کمک یار بوده ایم
امیرعبداللهیــان در مورد یمن  نیز با اشــاره به وضعیت 
تراژدی انســانی در آن کشور اظهار داشت: در قبال تحوالت 
یمن از همان ابتدا سعی کردیم کمک یار باشیم. نگاه اصولی 
ما این است که باید همه طرف های یمنی در آینده آن کشور 
نقش داشــته باشــند. انصاراهلل البته در طی سالهای گذشته 
توانســته اند امن ترین مناطــق را در داخل یمن ایجاد کند. 
شروع جنگ از سوی سعودی از همان ابتدا یک اشتباه بزرگ 
بود و لذا تمرکز باید بر ادامه آتش و رفع محاصره باشد. آینده 

یمن تنها با یک تصمیم تمام یمنی رقم خواهد خورد.
صهیونیست ها هرگاه پیشرفتی بوده 

داستان سازی می کنند
وی در مورد ســوال دیگر فرید ذکریا در خصوص گزارش 
رســانه ای اخیر منتشر شــده در مورد برنامه هسته ای ایران 
اظهار داشت: روشن است صهیونیست ها سناریوی بیجان و 
نخ نمای دیگری را ساخته اند. دهه ها است رژیم اسرائیل این 
دروغ را میگوید که ایران ۶ ماه دیگر بمب خواهد داشت، واین 
دروغ را بــه انحا مختلف تکرار کرده و این  جعل را به شــیوه 
های مختلف تکــرار میکند. این مورد اخیر هم از همین نوع 
است.  مدل صهیونیست ها این است که هرگاه پیشرفتی بوده، 

داستان سازی می کنند.

امیر عبداللهیان در پنل اختصاصی گفت وگو در داووس:

ما برای یک توافق خوب و پایدار آمادگی داریم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

دنبال بازگشت به برجام هستیم

تهران به توقیف محموله نفتی ایران توسط یونان و آمریکا اعتراض کرد

احضار کاردار سوئیس به وزارت خارجه

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالیکه 
مذاکــرات ویــن در انتظــار تصمیم سیاســی 
واشنگتن است، ادعا کرد ما همیشه اعالم کرده 
ایم که به دنبال بازگشــت متقابل به پایبندی به 
برجام هســتیم. »  ند پرایس« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا عصر چهارشنبه به وقت محلی در 
پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره استقبال رژیم 
صهیونیستی و برخی اعضای کنگره درخصوص 

تصمیم آمریکا برای حفظ نام ســپاه در فهرست 
موسوم به سازمان های تروریستی خارجی، اظهار 
داشت که قبال هم اعالم کرده ایم که در خصوص 

این مسایل به صورت علنی صحبت نمی کنیم.
وی به اظهــارات رابرت مالــی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران در جلســه استماع کمیته 
خارجی سنای آمریکا اشاره کرد وبا تکرار ادعاها 
و زیاده خواهی های آمریکا گفت که همانطور که 

رابرت مالی اشاره کرد، اگر ایران به خواسته های 
خود به فراتر از برجام اســت ادامــه دهد ما به 
مخالفت با این خواســته ها ادامه خواهیم داد و 

توافقی در وین بدست نخواهد آمد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا در ادامه 
ادعاهایــش افــزود:  گفتگوها در ویــن به اصل 
هسته ای و خود برجام متمرکز شده است. بیش 
از یک سال اســت که ما به صورت غیرمستقیم 
با ایرانی ها در این زمینــه مذاکره کرده ایم. این 
مقام آمریکایی اضافه کرد: اگر بازگشــت متقابل 
به برجام بدســت آید، ما آمــاده رفع تحریم ها 
هستیم و از سوی دیگر اگر این بازگشت حاصل 
شــود، ایران گام های هسته ای را باید بردارد که 
به صورت دائم و قابل تایید از دستیابی ایران به 

سالح هسته ای جلوگیری کنند.
ند پرایس در ارتباط بــا ارائه توافق احتمالی 
با ایران به کنگره آمریکا گفت: ما همیشــه اعالم 

کرده ایم که از قانون و اینارا )INARA( پیروی 
خواهیم کرد. رابرت مالی امروز تایید کرد که ما بر 
اساس قانون اینارا یک توافق احتمالی با ایران را 
برای تایید به کنگره ارائه خواهیم کرد.ما با وکال 
در خصوص ضوابط قانون اینارا مشورت خواهیم 
کرد. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ 
به ســوال دیگری در خصــوص تحریم های روز 
چهارشنبه آمریکا علیه  نیروی قدس سپاه و پیام 
آنها به ایران درحالی کــه آمریکا درتالش برای 
ورود به برجام است، با تکرار اتهامات و ادعاهای 
بی پایه و اساس واشنگتن مدعی شد: پیامی که 
ما با این اقدامات ارســال می کنیم این است که 
ما این اقدامات غیرقانونی نیروی قدس و ســایر 
نیروهای وابســته و تروریســتی  ایران را تحمل 
نخواهیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
پاسخ به ســوال دیگری در خصوص تحریم های 
روز چهارشــنبه آمریکا علیه  نیروی قدس سپاه 

و پیــام آنها به ایران درحالی که آمریکا درتالش 
برای ورود به برجام اســت، با تکــرار اتهامات و 
ادعاهای بی پایه و اســاس واشنگتن مدعی شد: 
پیامی که ما با این اقدامات ارســال می کنیم این 
است که ما این اقدامات غیرقانونی نیروی قدس 
و ســایر نیروهای وابســته و تروریستی  ایران را 
تحمل نخواهیم کرد.  ایــن مقام وزارت خارجه 
آمریکا در تداوم سیاســت هراس واشــنگتن از 
برنامه بازدارندگی دفاعی و نفوذ منطقه ای ایران 
ادعا کرد: ما همیشه اعالم کرده ایم که به دنبال 
بازگشت متقابل به پایبندی به برجام هستیم که 
در مرحله اول برنامه هســته ای ایران را محدود 
کنــد با این حال ما از همه ابزار و اختیارات خود 
اســتفاده خواهیم کرد تا به چالش های گسترده 
تر نشــات گرفته از ایران از جمله حمایت آن از 
گروه های تروریستی، اقدامات بی ثبات کننده در 

منطقه و برنامه موشکی آن رسیدگی کنیم.

کاردار سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا 
به وزارت امور خارجــه احضار و مراتب اعتراض 

شدید ایران به دولت آمریکا ابالغ شد.
به گــزارش حوزه سیاســت خارجــی ایرنا، 
در ادامه تــالش های دیپلماتیــک وزارت امور 
خارجه برای رفع توقیف محموله کشــتی تحت 
حاکمیت جمهوری اســالمی ایران در آب های 
ساحلی یونان که با فشار و مداخله دولت آمریکا 
در حال انجام اســت، کاردار سفارت سوییس در 
تهران، در غیاب ســفیر این کشور از سوی مدیر 
کل آمریکای وزارت امور خارجه احضار و مراتب 
نگرانی و اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران 

نســبت به تداوم نقض صریح قوانین و مقررات 
بین المللی حقوق دریاها و کنوانسیون های بین 
المللی مربوطه بخصوص اصل آزادی کشتیرانی 
و تجارت آزاد بین المللی از ســوی دولت آمریکا 
اعالم و بر رفع فوری توقیف کشتی و محموله آن 

تاکید به عمل آمد.
خبرگزاری رویترز، ســه منبــع آگاه مدعی 
شــدند آمریکا محموله نفتی ایران را که توسط 

یونان توقیف شــده بود، تحویل گرفته و مصادره 
کرده اســت. مقامات یونان در ماه گذشــته یک 
کشــتی با پرچم ایرانی را با ۱۹ نفر از کارکنان 
روسی آن در نزدیکی جزیره جنوبی اویا به دلیل 

تحریم های اتحادیه اروپا توقیف کرد.
آن ها گفتند، این کشتی به دلیل تحریم های 
اتحادیــه اروپا بر روســیه در پــی حمله آن به 
اوکراین توقیف شــده اســت. اگرچه این کشتی 

بعدا به دلیل اشــتباهی کــه راجع به مالکان آن 
رخ داده بود، آزاد شــد. یک منبع آگاه در وزارت 
کشــتی رانی یونان گفت که وزارت دادگستری 
آمریکا  »به یونان اطالع داده اســت که محموله 

این کشتی نفت ایران است.«
این مبنع آگاه در ادامــه بدون ارائه جزئیات 
بیشــتری گفت: این محموله به کشتی دیگری 
که توســط آمریکا اجاره شــده بود، انتقال داده 

شده اســت.مقامات آمریکایی به درخواست ارائه 
توضیحاتی در این زمینه پاسخی نداده اند.

مصادره این محموله نفتی توســط فرد مطلع 
دیگــری که در جریان این موضــوع بوده، تایید 
شــده است. او گفت، این محموله به یک کشتی 
با پرچــم لیبریا به نام آیس انــرژی انتقال داده 
شده اســت که توسط شرکت کشتی رانی یونانی 
دایناکوم اداره می شــود. یک منبع مطلع در این 
شرکت یونانی تایید کرد که »انتقال این محموله 
نفتی از این کشــتی به آیس انرژی دایناکوم در 
حال انجام اســت که پــس از آن راهی آمریکا 

می شود.«

ســخنگوی جدید کاخ سفید سفر دو مقام آمریکایی به 
عربستان ســعودی را تایید کرد و گفت که سفر آنها برای 
رایزنی درباره ایران و موضوع انرژی بوده است. »کارین ژان 
پی« یر سخنگوی کاخ ســفید در نشستی خبری با تکرار 
ادعاهای واشــنگتن درباره نفوذ منطقــه ای ایران  تصریح 
کــرد: تایید می کنم برت مک گورک و آموس هاچشــتاین 
بــرای رایزنی در خصوص مجموعه ای از موضوعات از جمله 
فعالیت های بی ثبات کننده ایران، اطمینان از عرضه انرژی در 
جهان و سایر مسائل منطقه ای به منطقه سفر کردند. پیش 
از این، تارنمای آکســیوس اعالم کرد: ســه مقام آمریکایی 
اعالم کردند که دو تن از مشــاوران ارشد جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا در یک ســفر محرمانه برای گفتگو در مورد 

توافق احتمالی بین عربســتان ســعودی، اسرائیل و مصر، 
افزایش تولید نفت و روابط دوجانبه واشــنگتن و ریاض به 
عربستان ســعودی ســفر کرده اند.  تارنمای آمریکایی – 
اسرائیلی آکســیوس در گزارشی نوشــت: بایدن به عنوان 
بخشی از سفر برنامه ریزی شده خود به خاورمیانه در پایان 
ماه ژوئن، به دیدار از عربســتان سعودی فکر می کند. این 
منابع گفتند که توافق  بین آمریکا و عربســتان سعودی در 
مورد این موضوعات برای انجام این دیدار بسیار مهم است. 
بایدن زمانی اعالم کرده بود که عربستان سعودی را »طرد« 
خواهد کرد و روابط آمریکا و عربســتان بر ســر تعدادی از 
مسائل، از جمله سوابق حقوق بشری عربستان و قتل جمال 

خاشقچی، خبرنگار واشنگتن پست، تیره شده است.

یک مقام وزارت خارجه عربســتان سعودی پنجشنبه 
شب گفت که دیداری میان وزیر خارجه این کشور با وزیر 

خارجه ایران در آینده نزدیک مقرر نشده است.
به گزارش رویترز، این مقام وزارت خارجه سعودی که 
نامش بیان نشده افزود: در مذاکرات با تهران پیشرفت هایی 

حاصل شده است اما کافی نیست.
این مقام ســعودی مدعی شده اســت: ایران باید برای 
همکاری های آتی اعتمادسازی کند و اگر تهران تمایل به 
تنش زدایی در منطقه داشته باشد، چندین موضوع وجود 

دارد که می توان درباره آن گفت  وگو کرد.
»فیصــل بن فرحــان آل ســعود« وزیــر امورخارجه 
عربســتان پیش تر در ســخنانی در نشست مجمع جهانی 

اقتصاد اعالم کرده بود که پیشــرفت هایی در مذاکرات با 
ایران حاصل شــده اســت. وی با این حال مدعی شد که 
پیشرفت های حاصل شده از نگاه او کافی نیست. مذاکرات 
ایران و عربســتان از چند ماه پیش در عراق آغاز شد و بر 
اســاس اظهارات قبلی مقامات دو کشور، دو طرف تاکنون 

۵ دور مذاکره انجام داده اند.
ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره آخرین دور 
مذاکرات با عربســتان بــه خبرنگاران گفــت: دور پنجم 
گفت وگوهــای ایــران و عربســتان ســعودی در بغداد با 
تالش هایی که دولت عراق انجــام داده بود و تمهیدات و 
مساعدت های دولت عمان در روز پنجشنبه هفته گذشته 

برگزار شد و گفت وگوها رو به جلو و مثبت بود.

تکذیب دیدار احتمالی وزرای خارجه ایران و عربستانسفر دو مقام آمریکایی به عربستان

مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
یک میز گرد مطرح کرد که مســائل هسته ای 
توافق با ایران حل شــده اســت اما مذاکرات با 
آن همچنان با دشــواری هایی رو به روست. به 
گزارش ایســنا، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش 
داد، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در در یک میزگرد در مجمع اقتصاد 
جهانی در داووس گفت »فکر می کنم جنبه های 
هسته ای توافق با ایران تقریبا نهایی شده اند اما 
هنوز تردیدهای باقی مانده اســت.« اسپوتنیک 
به نقل از گروســی نوشت: این مذاکرات روندی 
طوالنی بوده اســت که بیش از یک سال است 
ادامــه دارد و در حال حاضر به نظر می رســد 
بــه خاطر موضوعاتی که شــاید ربط  زیادی به 

مسائل هســته ای ندارند، با سختی های زیادی 
روبه روست. این خبرگزاری ادامه داد: به گفته او، 
آژانــس و ایران در ماه مارس گفتند که بر ســر 
رویکردی در قبال مسائلی که باید برای احیای 
توافق هسته ای برطرف می شدند، توافق کرده اند 
و آژانس می خواهــد وجــود ذرات اورانیوم در 
مکان های اعالم نشده در ایران شفاف سازی شود. 
خبرگــزاری رویترز گــزارش داد، مدیر کل 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی و ایران در ماه 
مارس توافق کردند که در یک بازه زمانی ســه 
ماهه این مســئله را که به یــک موضوع مورد 
مناقشــه میان قدرت های غربی و تهران تبدیل 
شــده اســت، همزمان با مذاکرات وین بر سر 
احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ حل وفصل کنند. 

اما اکنــون مذاکرات وین با یــک وقفه مواجه 
شده اســت، از همین رو رافائل گروسی مدعی 
شد: دشــوار اســت بتوان تصور کرد که توافق 
درخصوص احیای برجام اجرا شود، در حالی که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز پاســخ های 
مورد نظــر خود در رابطه با ایــن موضوعات را 
دریافت نکرده اســت. بنابر این گزارش، گروسی 
در عین حال خاطرنشــان کرد: فکر می کنم که 
باید از نتیجه گیــری در این مرحله پرهیز کنم، 
چراکــه هنوز فرآیند )گفت وگوهــا( را به پایان 
نرســانده ایم اما اجازه دهید بگویم که اکنون در 
مقطع بســیار دشــواری قرار داریم. به گزارش 
رویترز، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
قرار اســت روز ششــم ژوئن )۱۶ خــرداد( به 

شورای حکام درباره چگونگی پیشرفت مذاکرات 
درخصوص موضوعات حل نشده با ایران گزارش 
دهد. وی در این باره گفت: امیدوارم که از فرصت 

کنونی بین زمان حال تا )روز( انتشــار گزارش 
من، حداقل برای شروع )دستیابی به( یک پاسخ 

معتبر به این مسائل به خوبی استفاده شود.

گروسی:

مسائل هسته ای توافق با ایران حل شده است


