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تقدیر سفارت سوئیس در ایران از همایون شجریان
سفارت سوئیس با ابراز امیدواری 
همکاری های  افزایــش  به  نســبت 
ارائه  از  ایران و ســوییس،  فرهنگی 
تقدیم نامــه قدردانــی بــه همایون 
و  او  خدمــات  جهــت  شــجریان، 
عرصه  بــه  شــجریان  محمدرضــا 

فرهنگ و هنر خبر داد.
به گزارش ایسنا، سفارت سوئیس 

در ایران در صفحه توییترش نوشت: افتخار استقبال از آقای همایون شجریان، 
هنرمند نامدار را داشتیم. در این دیدار، تقدیرنامه ای جهت قدردانی از خدمت  

و کمک برجسته  وی و پدرش به عرصه فرهنگ و هنر به ایشان اعطا شد.
ســفارت ســوییس در ادامه نوشــت: همچنین فرصتی برای ادای احترام 
به اســتاد شجریان، پدر فقید وی فراهم شــد. با امید گسترش همکاری های 

فرهنگی متقابل بین سوییس و ایران!

ویژه

اعتراض رسمی ایران به جنگ طلبی اسرائیل 
ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامه ای به رئیس شورای 
امنیــت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد به اظهارات جنگ 
طلبانه و تهدید آمیز ســران رژیم صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد و 
اعتراض کرد. مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل  
در این نامه با اشــاره به اظهارات اخیر ایال هوالتا، مشاور امنیت ملی و رئیس 
شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی علیه ایران، اعالم کرد که رژیم اسرائیل 
همچنان به تهدید به اســتفاده از زور علیه ایران ادامه می دهد . این اظهارات 
علناً مسئولیت عملیات های خرابکارانه و اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل در 

ایران  را تأیید کرده است
در این نامه اشــاره شده است که در مصاحبه ای در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲، ایال 
هوالتا رئیس شــورای امنیت ملی رژیم اسرائیل، آشــکارا ایران را به عملیات 
تروریســتی بیشــتر تهدید کرد و گفت: »ما در طول یک سال گذشته ... در 
ایــران به ندرت عمل کرده ایم.« وی همچنین با بیان اینکه »اســرائیل بدون 
توجه به نظر واشــنگتن در مورد این موضوع، مستقاًل علیه جمهوری اسالمی 
عمل خواهد کرد«، افزود: »این تنها ادامه کاری اســت که در ســال گذشته 

انجام داده است«.
در این نامه تاکید شده اســت که این اظهارات تحریک آمیز نه تنها نقض 
آشــکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است، بلکه اذعان صریح و آشکار 
به مســئولیت عملیــات و اقدامات تروریســتی رژیم اســرائیل علیه مقامات 
و دانشــمندان ایرانی، و زیرســاخت های صلح آمیز هســته ای ایران است که 
توســط این رژیم  در سال های اخیر در داخل خاک ایران صورت گرفته است. 
همچنیــن این واقعیت را ثابت می کند که رژیم اســرائیل مســئول این گونه 
اقدامات جنایتکارانه و تروریســتی است و باید پاسخگو باشد و عواقب چنین 
جنایاتــی را بپذیرد. در این نامه همچنین به اظهارات اخیر  بنی گانتس وزیر 
دفاع رژیم اسرائیل اشاره شده که بار دیگر به دروغ و کمپین اطالعات نادرست 
علیه برنامه صلح آمیز هســته ای ایران متوسل شده و در مصاحبه ای در ۲۶ 
ژوئیه ۲۰۲۲ مدعی شده است که اســرائیل توانایی آسیب جدی و به تعویق 

انداختن برنامه هسته ای ایران را دارد.

انتقاد چین از ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا
ســخنگوی وزارت امورخارجه چین در تازه ترین نشســت خبری خود در 
واکنش به فرصت تازه ایران به آمریکا برای نشــان دادن حســن نیت در روند 
مذاکرات هسته ای گفت: آمریکا باعث ایجاد بحران در موضوع هسته ای ایران 
شــده و باید سیاست غلط »فشار حداکثری« علیه ایران را بطور کامل اصالح 

کند.
به گزارش روز سه شــنبه ایرنا از تارنمای رسمی وزارت امورخارجه چین، 
»ژائو لیجیان« ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاســخ خبرنگار شبکه 
فونیکس چین درخصوص  فرصت تازه آیران به آمریکا برای نشان دادن حسن 
نیت در روند مذاکرات هســته ای گفت:  گفت و گوها برای از سرگیری توافق 
برجام به مرحله حســاس رسیده است. طرفین باید به تعهدات خود در مسیر 
گفت و گو پایبند باشند و تالش های دیپلماتیک برای رسیدن به اجماع درباره 

مسائل مهم )باقی مانده( را انجام دهند.

انتقاد وزارت خارجه از اعتیاد آمریکا به تحریم
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در واکنش به اقدام واشــنگتن در زمینه 
تحریم های یکجانبه، با بیان اینکه تغییر دولت های آمریکا در رویکرد آن فرقی 
ایجاد نمی کند، گفت: اعتیاد به تحریم ها و اســتفاده ابزاری از آنها شاخصی از 
نظام ســلطه آمریکا اســت. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی بامداد سه شنبه در 
واکنش به اعالم برخی تحریم های یکجانبه جدید آمریکا علیه تجارت با ایران 
افزود: اعتیاد کاخ سفید به تحریم ها و استفاده ابزاری از آنها، شاخصی از نظام 
ســلطه آمریکا است و تغییر دولت ها در این کشور، در رویکرد آن فرقی ایجاد 

نمی کند.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: مســئوالن دولت بایدن مکررا 
سیاســت فشار حداکثری ترامپ را یک سیاســت شکست خورده و بی نتیجه 
خوانده اند اما در عمل، خود ادامه دهنده و حتی گسترش دهنده این سیاست 
شکســت خورده بوده اند، تا جایی که حتــی در روند تالش های جاری برای 
از ســرگیری مذاکرات به منظور بازگشــت به توافق نیز، از این اقدام بی ثمر 
و مخرب دســت برنمی دارند. کنعانی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران اوال 
در برابر اصرار کاخ ســفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع و محکم و 
فوری از خود به نمایش خواهد گذاشــت، و ثانیا همه تدابیر الزم برای خنثی 
کردن آثار ســوء احتمالی این قبیل تحریم ها بر تجارت و اقتصاد کشــور را به 
کار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: این تحریم ها درســت همزمان با شرایطی 
که مردم ایران در اثر ســیل متحمل خسارات جانی و مالی فراوان شده اند، به 
روشنی ماهیت مزورانه و تســلیت نمایشی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 

رویداد

رویداد

دیپلماتیک

»والتر راسل مید« در وال استریت ژورنال 
نوشــت: برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 
اکنون به مشکل خورده اســت. از زمانی که 
دونالد ترامپ آمریــکا را از توافق باراک اوباما 
خارج کرد که در ازای محدودیت های موقتی 
بر فعالیت های هســته ای ایران به تحریم های 
اقتصــادی علیه این کشــور پایــان داد، این 
توافق، »گربه شرودینگر« دیپلماسی بوده که 
نه مرده و نه زنده، بلکه در حالتی نامشــخص 
در جعبه ای بسته است. با این حال، این روزها، 
نادیده گرفتن بوی تعفن جعبه سخت تر شده 
اســت. با نزدیک شدن ایران به آستانه هسته 
ای، به نظر می رسد حماسه رو به پایان است.
به گــزارش انتخاب در ادامــه این مطلب 
آمده است: در ماه دســامبر، آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: 
»آنچه که ما اجازه نخواهیم داد این است که 
ایران عمــاًل در مذاکرات زمان بخرد تا برنامه 
خود را پیش ببرد.« ایران منصرف نشــد و از 
آن زمان تاکنون با خوشحالی زمان خریده و 

برنامه هسته ای خود را پیش می برد.
اخیــرا، رئیــس اطالعــات بریتانیــا بــه 
خبرنگاران گفــت که ایــران تصمیم گرفته 
شــروط آمریکا را برای ورود مجدد به توافق 
رد کند، اگرچه خوشــحال است که مذاکرات 
ادامه می یابد. هفته گذشــته، رافائل گروسی، 
رئیس آژانس بین المللــی انرژی اتمی، گفت 
که برنامه هســته ای ایران »به پیش می رود«. 
حتی خوشــبین ترین افراد در واشنگتن نیز 
امید خود را دارند از دســت می دهند. به قول 
رابــرت مالــی، مذاکره کننده اصلی، »شــما 

نمی توانید یک جسد مرده را زنده کنید.«
یکی از دالیلی که اجازه می دهیم مذاکرات 
بــرای مــدت طوالنی ادامه داشــته باشــد، 
پیامدهای ناخوشــایند پذیرش شکســت آن 
اســت. پایان قطعی توافق با ایــران تقریباً به 
طور قطع دولت را مجبور خواهد کرد که بین 

پذیرش یک ایران مجهز به ســالح هسته ای 
و آغــاز رویارویی که احتمــاالً به جنگ دیگر 
آمریکا در خاورمیانه ختم خواهد شــد، یکی 
را انتخاب کند. هر دو مسیر مستلزم خطرات 
و هزینه های غیرقابل پیــش بینی اما بزرگ 
اســت. اجتناب از این انتخاب بد، به شــکل 
قابــل درکی، هــدف اصلی دولــت بایدن در 
منطقه بوده اســت. متأســفانه، زمان به نفع 
رئیس جمهــور بایدن نبود. مذاکرات ایران به 
سمت شکســت پیش رفت زیرا موقعیت بین 
المللی آمریکا ناامن تر شــده و امروز فروپاشی 
قریب الوقوع توافق بخشــی از بحران جهانی 
قدرت آمریکاست. در شرایطی که موشک های 

روسیه بر اودسا می بارند و چین تهدید کرده 
رفتن نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان عواقب عظیمی در پی خواهد 
داشــت، دولــت در حال حاضر بــا وضعیت 
بین المللی دشــوارتر از حد انتظار و آمادگی 
خود دســت و پنجه نــرم می کنــد. به نظر 
می رسد شــی جین پینگ و والدیمیر پوتین 
فارغ از نگرانی درازمدت درباره ایران هســته 
ای، بیشتر عالقه مند به تقویت تعهد ایران به 
اتحاد ضد آمریکایی هستند تا تسهیل رسیدن 
به توافقی که فشار را بر رئیس جمهور آمریکا 

کاهش می دهد.
آمریکایی ها باید تالش هســته ای ایران را 

در چارچوب جهانــی ببینند. بحران با تهران 
در لحظه ای بسیار ســودمند برای روسیه و 
چین دارد سر می رسد. مخالفان ما امیدوارند 
کــه بحران های ژئوپلیتیکی همزمان در اروپا، 
خاورمیانه و شــرق آســیا، آمریــکای مات و 
خســته را تحــت تأثیر قرار دهــد. همانطور 
که پیامدهــای اقتصادی این بحــران ها در 
اقتصاد ایاالت متحــده و جهان موج می زند، 
تجدیدنظر طلبان امیدوارند انسجام آمریکا در 
داخل و اتحادهای خارج از کشــور با افزایش 
تهدیدها تضعیف شود. برای جلوگیری از آن، 
تیم بایدن باید حــس بازدارندگی و احتیاط 
را به دشــمنانی برگرداند که از موفقیت های 

طوالنی برخوردار بوده اند.
اگر ایاالت متحده بخواهد پاســخی مؤثر 
به این ترکیب از تهدیدات اســتراتژیک ایجاد 
کند، رهبران سیاســی ما بایــد فراتر از بازی 
سرزنش ها و متهم کردن ها بر سر سرنوشت 
برجام حرکــت کننــد. جمهوری خواهان به 
درســتی می توانند مدعی شوند تصمیم اوباما 
برای امضای چیزی بــا این حد از پیامدهای 
بحث برانگیز مانند توافق هسته ای ایران، بدون 
حمایت دو حــزب و تصویب یک معاهده در 
ســنا، یک اشــتباه تاریخی بود. دموکرات ها 
می تواننــد به طور منطقی این را القا کنند که 
خروج یک جانبه ترامپ همه چیز را بدتر کرد. 
چنین مســائلی را می توان به مورخین واگذار 
کرد. ســوالی که اکنون پیش روی ماست این 
نیســت که در ســال ۲۰۱5 یا ۲۰۱8 حق با 

چه کسی بود.
بایدن بارها گفته اســت کــه دادن اجازه 
ساخت سالح هســته ای به ایران، یک گزینه 
نیســت. اگــر دولــت او نتواند ایــن مرز را 
حفظ کنــد، عواقب آن برای قــدرت آمریکا 
در خاورمیانــه و در ســطح جهــان عمیق و 
شــاید غیرقابل برگشت باشــد. اگر آمریکا به 
تأسیسات هسته ای ایران حمله کند و خود را 
در باتالق دیگری در خاورمیانه ببیند، تأثیرات 
آن در داخل و خارج نیز وحشــتناک خواهد 
بود. چین و روســیه از مشغله های آمریکا در 
خاورمیانه برای ایجاد مشکل در جاهای دیگر 
ســوء اســتفاده خواهند کرد و افکار عمومی 

ایاالت متحده بیشتر دو قطبی خواهد شد.
تعداد کمی از رؤســای جمهور با انتخاب 
های سیاسی به این ســختی مواجه شده اند. 
قابل درک، شــاید نه قابل تحسین باشد که 
دولت تصمیم نهایی را برای مدت طوالنی به 
تعویق انداخته اســت اما با تشدید بوی تعفن 
گربه مرده، آقای بایــدن به بزرگترین آزمون 

دوران حرفه ای خود نزدیک می شود.

وال استریت ژورنال بررسی کرد

احتمال مرگ قطعی برجام

گرایش ایران و روسیه تحت تاثیر تحریم های آمریکا
پایگاه تحلیلی آمریکایی »ریسپانســیبل اســتیت کرفت« 
)responsiblestatecraft(، در نوشــتاری آورد: آمریکا به 
طور فزاینــده ای به تحریم های اقتصادی رو آورده اســت تا 
نگرانی هــای امنیتی خود در ارتباط با روســیه و ایران را رفع 
کند، اما این تالش های جداگانه به اتحاد، همدلی و همنوایی 
این دو کشــور منجر شد. به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، این 
پایگاه تحلیل در ادامه این نوشتار ضمن اشاره به تاثیر  منفی 
تحریم ها بر وضعیــت اقتصادی ایران عنوان کرد: اما تحریم ها 
باعث مقاومت داخلی در برابر مذاکرات جاری شــده و مانع از 
تالش های دیپلماتیک برای محدود کردن برنامه هسته ای این 

کشور شده است.
به طور مشابه، تحریم ها علیه روسیه در ابتدا تولید ناخالص 
داخلی این کشــور را کاهش داد، اما به مســکو انگیزه داد تا 
متحدان و بازارهــای جدیدی بیابد و از اینــرو قدرت قهری 
تحریم هــا کاهش یافته و روابط کرملین با شــرکای مایل به 
تضعیف تالش های غرب برای منزوی کردن مسکو را افزایش 

داده است.
از اینرو، تحریم های جداگانه به طور ناخواسته به دو کشور 
روسیه و ایران انگیزه داده تا همکاری امنیتی و اقتصادی شان 

را تقویت کنند.
این پایگاه تحلیلی این نوشــتار را اینگونه ادامه داد: فشار 
آمریــکا به جای آنکه جمهوری اســالمی را بــه زانو درآورد، 
حمایت عمومی از فعالیت های هسته ای این کشور را افزایش 

داد.
یافته های نظرســنجی مرکز مطالعات امنیتی و بین المللی 
دانشــگاه مریلند در ســال ۲۰۲۱ حاکی است که سه چهارم 

مردم ایران از فعالیت های هسته ای تهران حمایت می کنند.
نتیجه آنکه از وقتی تحریم ها دوباره از سرگرفته شد، ایران 
ذخایر اورانیوم غنی شده را افزوده، توان غنی سازی اش برای 
دستیابی به سوخت بیشتر را باال برده و مقام هایی را در تهران 
روی کار آورده که تمایل کمتری به مصالحه با واشنگتن دارند.
فضای سیاســی ایران و مقاومــت فزاینــده اش در برابر 
تحریم ها، فضایی برای بهره برداری روسیه از طریق همکاری 
دو جانبه و در زمینه انرژی، توافق روی یک مســیر مستقیم 
جدید تجــاری و انتقال فناوری نظامی کــه تحریم ها را دور 
می زند و تالش های آمریکا را در هر دو جبهه تضعیف می کند، 

ایجاد کرده است.اما اندکی پس از تازه ترین دور مذاکرات بین 
آمریکا، انگلیس، فرانســه، چین، روســیه و آلمان با ایران در 
وین، مســکو به اوکراین حمله کرد و آغاز یک بحران به ظاهر 

نامرتبط بین طرف های کلیدی برجام کلید خورد.
آمریکا ســپس دســت به اقدام بین المللی با حمایت ۴۰ 
کشور سراســر جهان زد تا تحریم های گســترده ای را علیه 
مسکو اعمال کند. پس از گزش اولیه ناشی از تحریم ها، روسیه 
موفق شــد اقتصاد خود را تثبیت کند، روبل در حال حاضر به 
ارزش قبــل از تهاجم و درآمدهای نفتی مســکو نیز به همان 
زمان بازگشته اســت. در ادامه این نوشتار آمده است: مسکو 
تالش کرد از موقعیت خود در مذاکرات ایران و اهرم اقتصادی 
منطقه ای خود برای کاهش تاثیر تحریم های جدید علیه خود 
استفاده کند. روسیه خواستار تضمین های کتبی از آمریکا شد 
تا همکاری مســکو با ایران، تحت تاثیر تحریم هایی که روسیه 

به واسطه عملیات در اوکراین متحمل شد، قرار نگیرد.
شــراکت با ایران نه تنها به روسیه برای مقابله با تحریم ها 
کمک می کند، بلکه همچنین منابع امنیتی مســکو را تامین 

می کند.
تهاجم نظامی روســیه علیه اوکراین، بــا تلفات فزاینده و 
ناتویی متحدتر، پرهزینه تر و با موفقیتی کمتر از آنچه پوتین 
پیــش بینی کرده بود، از آب درآمد. در این میان، روســیه با 
کاهش لیســت شــرکای بالقوه خود، به تقویت مناســبات با 

کشورهای دیگری که منافع مشترک دارند، سوق می یابد.
اکنون تحوالت اخیر دو کشور روسیه و ایران را در تیررس 
تحریم هــای آمریکا قرار داده اســت و هر دو به دنبال راه های 
جدیدی برای همکاری هســتند که نظــارت آمریکا و جامعه 
بین المللی را دور زند و اهرم فشار واشنگتن را در هر دو جبهه 
تضعیف کند.همکاری نوظهور تهران و مسکو در ماه های اخیر 
نمود بیشتری یافته است. دو طرف چندی پیش توافقنامه ای 
برای توســعه همکاری در زمینه انرژی منعقد کردند. شراکت 
تهران و مســکو براساس عزم متقابل برای مقابله با نفوذ غرب 
می تواند تهدیدهایی جدی برای منافع امنیتی آمریکا و غرب به 
ویژه در خاورمیانه ایجاد کند. خطر اینجاست که تحریم هایی 
که واشنگتن به طور فزاینده ای برای مقابله با این تهدیدهای 
امنیتی اعمال کرده، ممکن است در واقع مسیرهای جدیدی 

ایجاد کند که به طور ناخواسته اهداف آتی را تضعیف کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی 
مطــرح کرد که آژانس به دسترســی های بیشــتری برای 

بازرسی هایش از برنامه هسته ای ایران نیاز دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری دپ آ آلمان، رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دهمین 
کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای در نیویورک در 
بخشی از سخنرانی اش به مسئله بازرسی های آژانس از برنامه 
هسته ای ایران پرداخت و گفت: ما به دسترسی مناسب به 
گستره و عمق این برنامه هسته ای نیاز داریم. گروسی گفت، 
تنها این موقع است که آژانس »خواهد توانست تضمین الزم 
و موثق بدهد که هر گونه فعالیت]هســته ای[ در جمهوری 
اسالمی ایران در راستای اهداف صلح آمیز است.« وی گفت: 
عدم پیشرفت در راســتی آزمایی ماهیت صلح آمیز برنامه 
هســته ای ایران پیامدهایی بر چشــم انداز امنیت منطقه 
خواهد داشت. گروســی با اشاره به اینکه کشورهای جهان 
باید دوباره به این معاهده )ان پی تی( پایبندی خود را اعالن 
کنند و از کشــورهای جهان خواست دور هم جمع شوند و 
دوباره به اصول ان پی تی در ترویج همکاری برای اســتفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای متعهد شوند. مدیر کل آژانس 
بین المللی اتمی در جمع ۱8۰ کشور حاضر در نشست امروز 
گفت: با ســالح های هسته ای بیشتر و ساختن زرادخانه ها 
نمی توانیم دنیای امن تری داشته باشیم.  وی در سخنرانی 

۱۰ دقیقه ای خــود در مورد تهدیدات جهانی علیه امنیت 
بین المللی و نقش انرژی هســته ای در تامین ســوخت و 
حفظ محیط زیســت و همچنین تهدیدات انرژی هسته ای 
در جنگ اوکراین صحبت کرد. وی گفت : هدف از ان پی تی 
تضمین جلوگیری از گســترش سالح های هسته ای است و 
همه کشــورها باید به طور مســاوی به آن احترام بگذارند. 
گروسی با اشاره به عدم اشاعه تسلیحات اتمی و روابط بین 
دولت ها و آژانس گفت: کســانی کــه واقعاً طرفدار امنیت 
هســتند، هرگز از ارتباط خود با آژانس به عنوان یک مهره 
در بازی های سیاسی استفاده نمی کنند. وی از همه کشورها 
خواســت همکاری خوبی با آژانس داشته باشند و بتوانند 
ماموران این آژانس را کمک کنند. گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پیشــتر در مصاحبه با یک شــبکه 
آمریکایی بدون اشــاره به اینکه تهران همچنان به تعهدات 
پادمانی پایبند است، مدعی شد ایران به غنی سازی اورانیوم 
در ســطح باال ادامه می دهد و سانتریفیوژهای پیشرفته را 
تولید و از آن ها اســتفاده می کند. اظهارات گروسی در این 
باره در حالی مطرح می شــود که محمد اســالمی، رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران اخیرا در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
هم افزایی مدیریت ایران، با تاکید بر اینکه اســاس پذیرش 
برجام]توافق هسته ای[ توسط جمهوری اسالمی، رفع اتهام 

و اعتمادسازی بوده است.

»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا با »رافائل گروسی« 
مدیــر کل آژانس بین المللــی انرژی اتمی کــه هر دو در 
نیویورک برای شــرکت در دهمین اجالس بازنگری ان پی 
تی بســر می برند، دیدار کرد و گفت که گفتگوی مفیدی با 
او داشــته است. وزیر خارجه آمریکا افزود: گفتگوی مفیدی 
با رافائل گروســی رئیس آژانس بین المللی اتمی در حاشیه 

کنفرانس ان پی تی در نیویورک داشتم.
بلینکن اضافه کرد:  آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش 
حیاتی در پیشبرد عدم اشاعه هسته ای، پادمان ها و استفاده 

مسالمت آمیز انرژی هسته ای ایفا می کند.
وزیــر خارجه آمریکا ادامه داد: همــه ما باید از کار مهم 

آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت کنیم.
ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که 
بلینکــن در دیدار خود با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، بر همکاری مهم آژانس و آمریکا و نقش حیاتی این 
نهاد در پیشبرد عدم اشــاعه هسته ای، پادمان ها و استفاده 

مسالمت آمیز از انرژی هسته ای بار دیگر تکرار کرد.
مدیــر کل آژانس بین المللی اتمی گفت: اگر می خواهیم 
تضمین های معتبری ارائه دهیم که برنامه هســته ای رو به 
رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح آمیز باشد، باید زمینه 
همکاری و اطمینان از دسترســی بازرســان به برنامه های 
هسته ای را فراهم کنیم. به گزارش سایت آژانس بین المللی 

اتمی، رافائل گروســی در کنفرانــس بازنگری معاهده منع 
اشاعه ســالح های هسته ای )ان پی تی( سازمان ملل افزود: 
از مســئوالن ایران می خواهم اطالعات کاملی را در اختیار 
آژانس قرار دهند. وی گفت: عدم پیشرفت در راستی آزمایی 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران پیامدهایی بر چشم 

انداز امنیت منطقه خواهد داشت.
گروسی با اشاره به اینکه کشورهای جهان باید دوباره به 
این معاهده )ان پی تــی( پایبندی خود را اعالن کنند و از 
کشورهای جهان خواســت دور هم جمع شوند و دوباره به 
اصول ان پی تی در ترویج همکاری برای اســتفاده صلح آمیز 
از انرژی هسته ای متعهد شوند. مدیر کل آژانس بین المللی 
اتمی در جمع ۱8۰ کشــور حاضر در نشست امروز گفت: با 
سالح های هسته ای بیشتر و ساختن زرادخانه ها نمی توانیم 
دنیای امن تری داشــته باشــیم. وزیر خارجــه آمریکا روز 
دوشــنبه به وقت محلی در کنفرانس بازنگری ان پی تی در 
مقر سازمان ملل در نیویورک مدعی شد: ایران همچنان در 
مسیر تشدید هسته ای است. وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره 
به عدم تصمیم سیاسی کشورش برای بازگشت به برجام و 
نیز عدم اقدام عملی موثر دولت بایدن در این زمینه ادعا کرد: 
اگرچه این کشور به صورت عمومی ادعا می کند که خواهان 
بازگشــت به برجام اســت، اما از ماه مارس تاکنون ایران یا 

نخواسته یا نتوانسته توافق را بپذیرد.

چانه زنی مدیرکل آژانس با بلینکن درباره ایرانتاکید گروسی بر بازرسی های بیشتر از ایران

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا پس از اعمال تحریم های 
جدیــد وزارت خزانه داری این کشــور علیه ایران در توییتی 
نوشــت: »ما تحریم هایی را علیه نهادهایی که درحال مبادله 
نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران هستند، اعمال کردیم. 
تا زمانی که ایران آماده بازگشت به اجرای کامل تعهداتش در 
چارچوب بازگشت متقابل به برجام شــود، از اختیارات خود 
برای هدف قرار دادن صادرات این محصوالت استفاده خواهیم 
کرد.« وزارت خزانه داری آمریکا شــامگاه دوشــنبه با صدور 
بیانیه ای از اعمال تحریم علیه شش نهاد و یک نفتکش به بهانه 
ارتباط با »شــرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس« 
خبر داد.اسامی شرکت ها و نفتکش تحریم شده بر اساس این 

بیانیه به شرح زیر است:
»شرکت بلوکاکتوس با زمینه فعالیت در تجهیزات سنگین و 
تجارت قطعات یدکی دســتگاه ها، مستقر در امارات، به بهانه 

ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-شــرکت »فرول کانیون«، مستقر در چین، به بهانه ارتباط با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-شرکت کشتی رانی گلدون واریر، مستقر در چین، ذیل فرمان 

اجرایی شماره ۱۳8۴۶
-شرکت مدیریت کشتی رانی پایونیر، مستقر در سنگاپور، ذیل 

فرمان اجرایی شماره ۱۳8۴۶
-شــرکت تجارت زنفر، مســتقر در مالزی، به بهانه ارتباط با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-شرکت تجارت بین المللی شکوفی، مستقر در چین، به بهانه 

ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-نفت کش گلوری هاروســت، با پرچم پاناما به بهانه ارتباط با 
شرکت گلدن واریر« »برایان نلسون« معاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی با اشاره به تحریم های 
جدید این کشور علیه ایران در بیانیه ای نوشت: ایاالت متحده 
به دنبال کردن مســیر دیپلماسی جهت رسیدن به بازگشت 
متقبال به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
ادامه خواهد داد. این ســومین بسته تحریم های آمریکا علیه 
نفت ایران از اســفند گذشته اســت، زمانی که مذاکرات رفع 
تحریم هــا به دلیــل تعصبات غلط، تعلــل در تصمیم گیری، 
زیاده خواهــی و طرح درخواســت های جدید به یک وضعیت 
بن بســت کشیده شد. حدود دو هفته پیش هم آمریکا اسامی 
۲ فرد، ۱۳ شــرکت و ۲ نفت کش را در فهرســت تحریم  قرار 
داد و مدعی شد که این افراد و شرکت ها از تشکیالت صوری 
برای تسهیل انتقال و فروش نفت و محصوالت پتروشیمی از 

شرکت های ایرانی به شرق آسیا استفاده کرده اند.

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

نشــنال در گزارشی نوشت که درخواســت نامنتظره 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا در تالش تازه 
بــرای احیای توافق هســته ای ایران، نشــان می دهد که 
گفت وگوها برای بازگشت ایران به این توافق با بن بست 
خطرناکی روبه رو شــده است.  با گذشت ۱5 ماه از آغاز 
گفت وگوها برای احیای توافق هسته ای، احتمال موفقیت 
در این زمینه، روزبه روز کمتر می شــود. در مراحل اولیه 
گفت وگوها، امید می رفــت که توافق بین ایران و آمریکا 
برای بازگشت به توافق هســته ای دست یافتنی است به 
گونه ای که جوزپ بورل ، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در 
سخنرانی خود در نشست دوحه در ماه مارس سال جاری 
گفت قدرت های بین المللی به امضای توافق برای احیای 
برجام بسیار نزدیک شده اند.  بی تردید در آن زمان چشم 
انداز توافق برای احیای برجام روشــن بود اما از آن زمان 
تا کنون به علت مسائلی که ارتباط خاصی با هدف توافق 
هسته ای ایران که مهار فعالیت هسته ای این کشور است 

ندارند، مذاکرات در واقع با بن بســت روبه رو شده است. 
بسیاری از ســازمان های اطالعاتی غرب بر این باورند که 
دستیابی به جنگ افزار هسته ای، از جمله اهداف دیرینه 
ایران اســت.  درخواســت ایران برای گنجاندن مســائل 
غیرمرتبط با برنامه هسته ای این کشور در گفت وگوهای 
وین، از جمله خارج ساختن نام سپاه پاسداران از فهرست 
سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا، چشم 
انداز احیای این توافق را تیره ســاخته است.  شاید واقع 
گرایانه ترین اظهار نظر درباره احیای توافق هســته ای از 
سوی رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور مربوط به 
ایران بیان شده باشــد که گفته است، »مرده را نمی توان 
زنده کرد.«  بــا وجود بدبینی فزاینــده در میان مذاکره 
کنندگان غربی، جوزپ بورل همچنان بر امکان دستیابی 
به توافق هسته ای پافشاری می کند، مشروط بر اینکه همه 
طرف ها به این نتیجه برسند که امید اندکی برای مصالحه 

در این زمینه همچنان وجود دارد.

وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت: »جــوزپ بورل« 
از مجموعــه دیدگاه هــای طرف های مختلــف مذاکرات، 
پیش نویســی تهیه کرده و به عنوان پیشــنهاد هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپا به همه طرف ها ارائه داده و پایتخت ها 

در حال بررسی این پیشنهاد هستند.
به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان، در خصوص 
آخرین وضعیــت مذاکرات برجام، اظهار کــرد: در ۴ ماه 
گذشــته تبادل پیام هایی را از طریق نماینده اتحادیه اروپا 
با طــرف آمریکایی در موضوع لغو تحریم ها داشــته ایم و 
اکنــون به نقطه ای رســیده ایم که »بــورل« از مجموعه 
دیدگاه های طرف های مختلف مذاکرات، پیش نویسی تهیه 
کرده و به عنوان پیشــنهاد هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
به همه طرف ها ارائه داده و پایتخت ها در حال بررسی این 
پیشنهاد هســتند. وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: 
چارچوب مذاکرات، خطوط قرمز و هدفی که در مذاکرات 
دنبال می کنیم، روشــن اســت و بعد از اینکه دیدگاه ها، 

مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت، آمادگی خود را اعالم 
کرده ایم تا در زمان تعیین شــده، هیات های ایران، ۴+۱ 
و آمریــکا به طور غیرمســتقیم در ویــن بتوانند راجع به 
جزئیات بیشتر، گفت وگوهای خود را برای پیگیری نتایج 

هرگونه توافقی دنبال کنند.
امیرعبداللهیــان گفت: وزارت امــور خارجه به عنوان 
مســئول مذاکره، با حساســیت و دقت نظــر برای احقاق 
حقــوق ملت ایران، مذاکرات را دنبــال می کند و برای ما 
مهم اســت که خطــوط قرمز ما در توافقــی که پیش رو 

خواهد بود، به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
تصریح کــرد: مایلم تاکید کنم ما برای رســیدن به یک 
توافق قوی، خــوب و پایدار، جدی هســتیم و اگر طرف 
آمریکایــی واقع بینانه برخورد کنــد و انعطاف الزم را در 
مذاکرات احتمالی پیش رو داشــته باشد، دست یافتن به 

توافق دور از دسترس نخواهد بود.

بررسی پیشنهاد بورل در تهرانترس اروپا از بن بست خطرناک برجام

فهم غلط مقتدی صدر از انقالب و اصالح
»جالل خوش چهره« در یادداشــتی برای دیپلماســی ایرانی نوشت ؛ آنچه 
امروز در عراق جریان دارد، بیش از آن که مربوط به جنجال آفرینی های رندانه 
جوان جویای نامی چون »مقتدی صدر« باشد، ناشی از دموکراسی سر در گم 
این کشــور است. صدر و آنچه جریان او خوانده می شود، تنها یکی از بازیگران 
صحنه بالتکلیف عراق هســتند که هنوز میان آنچه هســت؛ آنچه می خواهد 
و آنچه به درســتی باید باشــد، راه گم کرده اند. مســئله اصلی امروز عراق نه 
رقابت طایفه ها، اقوام و پیروان مذاهب، بلکه نداشــتن پاســخ برای مطالبات 
فزاینده ای است که چهار سوی این کشور را در برگرفته است. در این میان اما 
شــوربختانه – و به تعبیر»آلبرتو رونکی« روزنامه نگار شهیر – صحنه گردانان، 
سیاســت بازانی چون مقتدی صدر ابتکار عمل را در دســت گرفته اند که در 
وجودشــان از اندیشه، بلندنظری و مصلحت اندیشــی مصلحانه نشانی نیست.  
از ســوی دیگر نصیحت گویان مجرد بافی هم هســتند کــه تنها به نطق ها و 
خطابه های بلند باال و عاری از واقعیت بسنده کرده و هیچ راه کار پیش برنده ای 
ندارند جز اصرار بر تکرار آنچه در ۱9 ســال پس از ســقوط رژیم بعث تجربه 
شده، است. نظام سیاسی نوین عراق از همان ابتدا برپایه های شیشه ای بنا شد. 
از همین رو عراق در همه ســال های اخیر، مخــزن پایان ناپذیر اخبار بد بوده 
اســت. این کشور تنها درگیر جدال های فرقه ای، جنگ و مصیبت هایی چنین 
نیســت، بالی اصلی پاشیده شده بر سر عراقی ها، فســاد اداری، بوروکراسی 
عریض و طویل، کارگزاران کم سواد و یا بی سواد، بیکاری پنهان و نبود فرصت 
برای نخبگان کارآمد در نظام بوروکراتیک این کشــور است. به عبارت روشن، 
ســاختار نظام سیاسی لرزان عراق فاقد عقالنیت و قانون مداری الزم است که 
از یک ســو به برقراری و ثبــات دولت مقتدر و عقالنــی بینجامد و نه جامعه 
قدرتمندی که فارغ از گرایش های فرقه ای و حزبی به مصالح ملی این کشــور 
توجه تام داشته باشد. از همین رو عراق در یک تصویر عمومی  هنوز فاقد سه 
شاخصه الزم برای » دولت – ملت سازی« است: تثبیت سرزمینی؛ همبستگی 
ملی و سرانجام ثبات سیاسی.  عراق همواره استبداد زده، پس از سقوط رژیم 
صدام حســین به ناگاه به وضعی دچار شد که مدرن سازی دموکراتیک آن با 

پشتوانه درآمد نفتی، اشغال نیروهای خارجی همراه بود.

استراتژیک


