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مطالبه مسئولیت پذیری طالبان 
در شهادت دیپلمات های ایرانی 

وزیر امور خارجه روشن شــدن ابعاد مختلف شهادت دیپلمات ها و خبرنگار 
ایران و مســئولیت پذیری مسئوالن حکومت سرپرســتی افغانستان را مطالبه 
جدی ایــن وزارتخانه اعالم کرد و با توجه به همزمانی آن با مذاکرات مربوط به 
حق آبه ایران از هیرمند، این را حاکی از مداومت تالش های دســتگاه  دیپلماسی 

در مطالبات مردم دانست.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در مراسم بیست و چهارمین سالگرد 
شهادت دیپلمات ها و خبرنگار جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف افغانستان 
ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده شهدای حادثه مزارشریف، از خانواده شهید 
صارمی خبرنگار شهید ایرنا نیز که در مراسم حضور داشت، تکریم و در سخنانی 

از جامعه خبرنگاران کشور تجلیل کرد.
وزیر امور خارجه پیگیری روشــن شدن ابعاد مختلف این حادثه با مسئولین 
حکومت سرپرستی افغانستان را مسؤلیت دستگاه دیپلماسی کشور اعالم و تأکید 
کرد: همواره در مذاکرات مختلف با مقامات مذکور، موضوع شهادت دیپلمات ها در 
مزارشریف و روشن شدن ابعاد این حادثه و مسئولیت پذیری آنان به عنوان یک 
مطالبه جدی مطرح شــده است. وی با بیان این موضوع که همزمان با برگزاری 
این مراسم در تهران، وزیر نیرو برای مذاکرات مربوط به حق آبه جمهوری اسالمی 
ایران از رودخانه هیرمند در کابل حضور دارد، اظهار داشت: این همزمانی، حاکی 
از جدیت و مداومت تالش های دستگاه دیپلماسی در پیگیری  مطالبات و حقوق 
مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران است و وزارت امور خارجه به نمایندگی از 

شما خانواده های شهدا، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
امیرعبداللهیان با اشاره به تقارن این مراسم با ایام سوگواری محرم و عاشورای 
حسینی و عرض تسلیت و تعزیت به این مناسبت، بر اهمیت صیانت و پاسداشت 
پیام خون شهدای مزارشریف اعم از ۸ دیپلمات و نیز یک خبرنگار کشورمان که 
مظلومانه در محل نمایندگی کشورمان در مزارشریف به شهادت رسیدند، تأکید 
کرد. براســاس این گزارش، درخواست نامگذاری یک روز به عنوان روز دیپلمات 
در تقویم جمهوری اسالمی ایران، از جمله درخواست های مهم خانواده های معزز 
شهدای مزارشریف در مراسم یســت و چهارمین سالگرد شهادت دیپلمات ها و 

خبرنگار جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف افغانستان بود.

ویژه

به همت خانه ایران و آفریقا و با همکاری سازمان توسعه تجارت 
برگزار می شود

معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور سنگال 
نخستین نشست تخصصی - تجاری تحت عنوان معرفی فرصت های اقتصادی 

و سرمایه گذاری و تجارب کشورهای ایران و سنگال برگزارمی شود .
 حسینی فر رئیس این نشست و رئیس خانه افریقا اظهار داشت؛ این نشست 
از سوی خانه ایران و افریقا با همکاری سازمان توسعه تجارت و مشارکت، شرکت 
»آریو افریکا« با حضور سفرای دو کشور ایران و سنگال و تعدادی از مقامات دولتی 
حــوزه تجارت آفریقا و نیز فعالین اقتصــادی و مدیران صنایع و تولیدکنندگان 

بخش خصوصی فعال و عالقمند در حوزه قاره آفریقا برگزار خواهد شد. 
مدیرعامل شــرکت آریوآفریکا افزود: هدف از این نشست ، توسعه صادرات و 
گسترش بازارهای صادراتی و بستر سازی برای افزایش حضور  و مشارکت بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری در بازارهای صادراتی قاره آفریقا با اولویت کشورهای 

غرب این قاره بویژه سنگال و کشورهای ساحل عاج، نیجریه و ... است. 
در این نشست همچنین مدیرکل آفریقا سازمان توسعه تجارت و سفیر ایران 
در سنگال و سفیر سنگال در تهران و جمعی از فعالین اقتصادی حضور خواهند 

داشت. 
گفتنی اســت؛ این مراسم دوشنبه ۲۴ مردادماه ساعت ۱۷ در سالن مروارید 

خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزارمی شود.

تاکید اسرائیل بر تخاصم با ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این رژیم با کمک شرکایش به اقدام 

علیه ایران ادامه خواهد داد.
به گزارش ایســنا، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه 
در بیانیه ای مدعی شد که ایران طی سال های اخیر، سالیانه ده ها میلیون دالر به 

جهاد اسالمی اهدا کرده است.
وی همچین ادعا کرد: ایران از طریق سپاه پاسداران تالش می کند تا مصالح را 
به غزه بفرستد از تا از آن ها برای ساخت سالح استفاده شود. ایران در درگیری ها 
دخیل است. اسرائیل به کمک شرکایش به اقدام علیه ایران و نمایندگانش ادامه 
خواهد داد. وزیر جنگ رژیم صهونیستی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در 
سطح راهبردی نیز اسرائیل به همکاری با شرکایش در مواجه با ستیزه جویی های 

ایران که صلح و ثبات در همه جا آسیب می زند، می پردازد.

توجه پوتین به توصیه قدیمی تهران
»طونی فرنســیس« در ایندیپندنت عربی نوشــت که  با گذشت 33 سال از 
نامه ای که )امام( خمینی، بنیانگذار انقالب اسالمی ایران برای آخرین رهبر اتحاد 
شوروی، میخائیل گورباچف نوشــت، به نظرمی رسد والدیمیر پوتین، جانشین 
او در کاخ کرملین، به آنچه رهبر اســالمگرای راحل ایران مطرح کرد، پاســخ 
می دهــد. او در حال رها کــردن غرب و نظام ســرمایه داری و عمل کردن به 
نصحیت )امام( خمینی )ره( در نامه اش اســت که نوشــته بود: »اگر بخواهید 
مشکالت دشوار اقتصاد سوسیالیســتی و کمونیستی را با روی آوردن به مرکز 
ســرمایه داری غربی حل کنید، بدانید که این کار نه تنها مشکلی از مشکالت 
مردم شــما را حل نخواهد کرد بلکه فراتر از آن، به وضعی دچار خواهید شــد 
که الزممی شــود کسی برای زدودن آثار اشتباهاتتان بیاید.« اندکی پس از نامه 
)امام( خمینی)ره( به گورباچف، اتحاد شوروی فروپاشید و افسر امنیتی دستگاه 
اطالعات سابق شــوروی یک دهه منتظر ماند تا عالی ترین مقام در جمهوری 
روســیه جدید را عهده دار شود و بعد از بیست سال حکومت تقریبا مطلق که 
صرف رویارویی تمام عیار با غرب و در رأس آن آمریکا و اروپا شــد، به ســراغ 
جانشــین )امام( خمینی )ره( رفت تا با او ائتالفی راهبردی علیه مرکز سرمایه 

داری غربی تشکیل دهد.
یولیا بوزیک، روزنامه نگار روس در تحلیل خود سفر والدیمیر پوتین به ایران 
را مهمترین ســفر او در کل دوره حکومتش توصیف کرد. بوزیک اجالس ســه 
جانبه که رئیس جمهوری ترکیه نیز در آن حضور داشت را کم اهمیت دانست 
بلکه به نوعی، اردوغان را دشمنی تلقی کرد که در عراق و سوریه زیر فشار سپاه 
پاســداران انقالب ایران و در پشــت آن، روس ها قرار دارد. بوزیک معتقد است 
اردوغان برای بررسی مسائل جدید درباره سوریه و به ویژه قصد ترکیه برای اعزام 
نیرو به سوریه به بهانه مقابله با اقدامات تروریستی حزب کارگران کردستان به 
تهران سفر کرد ولی سپاه پاسداران ایران با حمایت روسیه در حال لبخند زدن 
و دســت تکان دادن است. به عبارت دیگر اردوغان در این موضوع باید با تهران 

و مسکو تعامل کند.
رئیس جمهوری ترکیه در طول سفرش به ایران منزوی و عبوس بود به ویژه 
کــه آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقــالب ایران مخالفت ایران با عملیات ترکیه در 
سوریه را به روشنی اعالم کرد. مهمترین موضوع نشستی که در چارچوب »روند 
آستانه« برگزار شد، »سوریه« نبود بلکه مهار تمایالت ترکیه بود. آیت اهلل خامنه 
ای مذاکرات هسته ای را به انتظار سفر پوتین که حامل بسته پیشنهادی روسیه 
بود متوقف کرد تا بر اســاس آنچه روسیه پیشنهادمی دهد تصمیم گیری کند. 
رئیس جمهوری روسیه نیز به تهران سفر کرد تا رهبر عملگرای ایران را متقاعد 

کند از نظر راهبردی به منظومه روسیه ملحق شود.
پوتین در راستای زمینه سازی برای جلب رضایت رهبر ایران، پیش از ورود 
به تهران با راه اندازی گذرگاهی بین روسیه و هند از طریق ایران موافقت کرد که 
از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مطرح شده بود ولی روسیه آن را به حال 
تعلیق درآورده بود. در یازدهم ژوئیه خبرهایی درباره قصد مســکو برای خرید 
پهپاد نظامی از ایران منتشر شد و در پانزدهم همان ماه نیز پوتین قانون تجارت 
آزاد بین ایران و اتحادیه اوراســیا را که جایگزین اتحادیه اروپاســت، امضا کرد. 
سرمایه گذاری هفت میلیارد دالری روسیه در میدان نفتی ازادگان و تفاهم نامه 
سرمایه گذاری ۴0 میلیارد دالری گازپروم در میدان های گازی پارس شمالی و 
پارس جنوبی، از دیگر نتایج سفر پوتین به تهران بود. اگر توافقنامه های روسیه 
و ایران به نتیجه برسد، روسیه بیشترین میادین گاز جهان را انحصارا در اختیار 

خود خواهد گرفت.

اکونومیک

رویداد

استراتژیک

گروهسیاســی-هدیــهگلمحمدی: 
مذاکــرات احیــای برجام که ظرف یکســال 
گذشــته همواره دچــار قرائت هــای مثبت و 
منفی بوده است ؛ این روزها شاهد خوانش ها و 
خواهش های مثبت از طرف اروپا و آمریکاست. 
بنا به گزارش وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا 
، »ودانت پاتل« معاون ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه آمریکا در یــک کنفرانس خبری در 
پاسخ به این که چه توضیحی می تواند درباره 
وضع فعلی احیای توافق هسته ای ارائه دهد و 
آیا می توان انتظار پاســخی سریع به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا برای احیای توافق را داشت یا نه، 
گفت: »ما و اروپایی ها به وضوح نشان داده ایم 
که آماده نهایــی و اجرایی کردن فوری توافق 
مذاکره شــده در وین برای بازگشتی دوجانبه 
به اجرای کامل برجام هســتیم، اما برای این 
که ایــن اتفاق بیفتد، ایران باید تصمیم بگیرد 
که خواســته های اضافی فرابرجامــی را کنار 
بگذارد. به اتفاق متحدان و شرکایمان در حال 
آماده  شــدن برای هر دو سناریو هستیم، هم 
سناریویی که بازگشــت دوجانبه به برجام در 
آن وجــود دارد و هم ســناریویی که در آن از 
بازگشــت دوجانبه به برجام خبری نیســت . 
رییس جمهور و وزیر امور خارجه فقط توافقی 
را انجام می دهند که ما تعیین کنیم در راستای 

منافع ملی آمریکا هست یا نه.«
از ســوی دیگر، یک دیپلمات ایرانی مطلع 
از رونــد مذاکرات در گفت وگو بــا ایرنا گفت: 
پیشنهادهای اروپا در صورتی قابل قبول است 
کــه در موضوعات مختلــف از جمله ادعاهای 
سیاسی مرتبط با مسایل پادمانی، تحریم ها و 
تضمین، بــرای ایران اطمینان ایجاد کند  این 
ایران  ایرانی گفت:جمهوری اسالمی  دیپلمات 
در حال بررسی پیشــنهادهای دریافتی است 
تا نسبت به تامین خواسته های خود اطمینان 
حاصل کند. وی ادامه داد: ایران باید بررســی 
کند که آیــا این پیشــنهادها تضمین کننده 
خواســته های ایران در حوزه هــای مختلف از 
جملــه ادعاهای سیاســی مرتبط با مســائل 
پادمانی، تحریم و تضمین  برای پایداری توافق 
هست و آیا می تواند در این موضوعات اطمینان 

آور باشد یا خیر.
خبراولیانوفازتوافقنسبی

»میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روســیه 
در سازمان های بین المللی وین دریک نشست 
خبری گفت متن سند احیای برجام تقریبا به 

طور کامل مورد توافق قــرار گرفته ومی توان 
گفت که تقریبا به طور کامل مورد توافق قرار 
گرفته اســت. وی افزود: ایــران تنها در مورد 
چند کلمه از متن، ســؤاالتی را مطرح کرده و 
در مــورد بقیه متنمی توان گفت توافق صورت 
گرفته اســت. وی در عین حال تاکید کرد که 
همین چند کلمهمی تواند به مانعی برای توافق 
بدل شــود، همانگونه که پیــش از این هم در 

جریان مذاکرات وین رخ داده بود.
اولیانــوف اضافه کرد: امیــدوارم این اتفاق 
نیفتد، متن بد نیســت و یک ســازش بسیار 
معقول اســت. این گزینه ای اســت که اصوال 
همــه طرف ها راضی هســتند و در عین حال 
همه نارضایتــی خاصی از برخی مفاد پروژه را 
تجربهمی کنند. »واســیلی نبنزیا« معاون وزیر 
امور خارجه روسیه نیز تشریح کرد که این بدان 
معناست توافق خوب و مناسب است، همانطور 
که باید در جریان مذاکرات چند جانبه باشــد. 
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
نیز در ادامه گفت و گوی خود تشریح کرد که 
طرفین به پایان مذاکرات رسیده اند؛ یا شکست 
یا توافق. اولیانوف با بیان اینکه در آینده هیچ 
مذاکره طوالنی مدتی وجود نخواهد داشــت، 
تصریح کرد که ایران ممکن است اصالحاتی را 
برای متن نهایی به غرب پیشنهاد کند. نماینده 

روسیه گفت: این ســومین یا چهارمین متن 
نهایی توافق است که از ماه مارس )اسفند( به 
این سو به یاد دارم. وضعیت قابل درک نیست 
و ممکن اســت هفته آینده، حتی اوایل همین 

هفته ایده بهتری به ذهن طرفین برسد.
کلیدامتیازجدیداروپا
برایقفلمذاکراتوین

اســتریت ژورنال  وال  آمریکایی  روزنامــه 
در گزارشــی اختصاصی مدعی شده است که 
دیپلمات های اروپایی برای شکســتن بن بست 
مذاکرات احیای برجام]توافق هســته ای[، در 
آخرین دور گفتگوهای وین، امتیازات جدیدی 
را به تهران پیشنهاد کرده اند تا طرفین بتوانند 

با یکدیگر به توافق برسند. 
بنا بر این گزارش این امتیاز درباره اختالف 
نظر طرفین بر ســر مســائل پادمانی ایران با 
آژانس اســت که تهران همواره خواستار پایان 
تحقیقــات در این پرونده بوده اســت. این در 
حالی اســت مقام هــای آمریکایــی و اروپایی 
گفته اند که درباره تحقیقات آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی با تهران مذاکــره نخواهند کرد 
چرا که از نظر آنهــا، این موضوعی غیرمرتبط 
با برجام اســت. در عین حال بر اســاس پیش 
نویس توافقی که از ســوی اتحادیه اروپا ارائه 
شده و وال اســتریت ژورنال می گوید که متن 

آن را به دست آورده، آمده است: در صورتی که 
تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری 
کند، ایاالت متحده و سایر طرف های مذاکره از 
شورای حکام خواهند خواست که به تحقیقات 

خود در این زمینه پایان دهند. 
البتــه وال اســتریت مدعیســت، در این 
پیش نویــس از ایــران خواســته شــده تا به 
پرســش های آژانس »با هدف شفاف ســازی« 
پاســخ دهد و بــه »پرداختن بــه نگرانی های 
آژانس، پیش از اجرایی شدن برجام« موافقت 
کند.  تیم اتحادیه اروپا که ریاســت مذاکرات 
را بــر عهده دارد و پیش نویــس توافق را تهیه 
کرده، می گوید که این متن نهایی برای احیای 
توافق هسته ای است و درباره تمام موضوعات 
قابل مذاکره، گفتگو شــده اســت؛ ادعایی که 
ایران تاکید کرده آن را نمی پذیرد و تا برآورده 
شدن خواسته های تهران به رایزنی برای اصالح 

پیشنویس های ارائه شده ادامه خواهد داد.
ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از اظهارنظر در ایــن خصوص خودداری کرده 
اســت اما پیش تر، رافائل گروســی، مدیرکل 
آژانس تاکید کرده بــود که این نهاد تا زمانی 
که ایران پاسخ ندهد مواد هسته ای کشف شده 
از کجا آمده اند و اکنون کجا هستند، تحقیقات 

خود را رها نخواهد کرد.

پــس از ارائه پیشــنهادهای اروپــا، ایاالت 
متحده و همچنین دیپلمات های اروپایی اعالم 
کردند که مذاکرات دیگر پایان یافته است. دو 
منبــع نزدیک به منابع غربی به وال اســتریت 
ژورنــال گفته اند که اتحادیه اروپــا به ایران و 
همچنین ســایر طرف ها اعالم کرده که تا ۱۵ 
اوت به این پیشــنهادها پاسخ مثبت یا منفی 
بدهند.   سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در این خصــوص می گوید: »مــا متن نهایی 
پیشــنهادی اتحادیه اروپــا را به دقت مطالعه 
می کنیم و در صورت درخواســت پاسخ خود 
را به آنها خواهیم داد«. مقامات ایران روز ســه 
شنبه گفتند که آنها فقط بررسی متن را آغاز 
کرده اند. در روزهای اخیر ایران تاکید کرده  که 
ممکن است به گفتگوهای بیشتری نیاز باشد. 

چنــد منبــع نزدیــک بــه مذاکــرات به 
وال اســتریت ژورنال گفته اند که اتحادیه اروپا 
پیش از اینکه پیشــنهاد خود برای گنجاندن 
مســئله مصالحه در مورد تحقیقات پادمانی را 
در متن توافق قرار دهد، این مسئله را با آمریکا 
و همچنین سه طرف اروپایی مطرح و موافقت 
آنها را جلب کرده است.   اختالف بر سر مسائل 
پادمانی به یکی از اصلی ترین بن بست ها میان 
طرفین بدل شده است. این مسئله که در زمان 
امضای توافق برجام به شــکل کلی پرونده آن 
بسته شده بود و مختومه شدن آن مورد توافق 
کشــورهای امضا کننده برجام قرار گرفت، بر 
اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی بار دیگر از 
ســوی آژانس به جریان افتاده است؛ موضوعی 
کــه ایران بارهــا تاکید کرده که زیــر بار آن 

نخواهد رفت.
ایران همواره تاکید داشــته که هیچ برنامه 
تســلیحات هســته ای را در هیچ زمانی دنبال 
نکــرده و پرونده آن بر اســاس ســند برجام 
یکبار برای همیشــه بســته شــده و نباید بر 
اســاس ادعاهای طرف های ثالــث بار دیگر به 
جریان بیفتد. غربی ها بر اساس ادعاهای رژیم 
صهیونیستی می گویند موضوعات اعالم نشده 
از سوی ایران مربوط به فعالیت هایی هسته ای 
اســت که ایران پیش از سال ۲003 میالدی 

انجام داده است.
منابع نزدیک به مذاکرات، به وال اســتریت 
ژورنال گفته اند که این امتیاز )تعهد به بستن 
پرونده تحقیقات آژانــس در صورت همکاری 
ایران با این نهاد( به پیشنهاد و ابتکار اتحادیه 

اروپا ایجاد شده است.

تهران در حال بررسی اطمینان آور بودن پیشنهاد اروپا است

آمریکا آماده بازگشت فوری به توافق هسته ای با ایران  
وال استریت ژورنال: امتیاز جدیدی در بسته پیشنهادی اروپا به ایران ارائه شده  است

عابدینی در گفت وگو با  »مردم ساالری« مطرح کرد

ادامه حضور ایران در مذاکرات وین در صورت تضمین منافع اقتصادی

سی ان ان بررسی کرد 

بیم و امید واشنگتن به تحوالت مذاکرات وین

»الهام عابدینی« کارشناس مسائل بین الملل 
در گفتگــو با خبرنگار روزنامه مردم ســاالری در 
خصوص چرایــی عدم نتیجه گیری در دور اخیر 
مذاکــرات وین و تــداوم اصرار طــرف غربی بر 
خواســته های خود، اظهار داشت: به هرحال  در 
یک طرف موضوع هیات مذاکره کننده ایرانی که 
از ابتدای دولت ســیزدهم اعالم کرده است آماده 
ایــم که امتیاز بدهیم و بگیریم و احیای برجام را 
در دســتور کار قرار داده ایــم و کامال نیز بر این 
امر مصمم است که برجام سال ۲0۱۵ احیا شود، 
قرار دارد. وی گفت: طرف دیگر ماجرا که غربی ها 
هســتند هم به نظرمی رســد که پس از جنگ 
روســیه با اوکراین و ایجاد بحران انرژی و غذا در 
سطح جهانی از عزم و اراده بیشتری را در راستای 
احیای برجام و پیشرفت مذاکرات وین برخوردار 
شــده اند.  این کارشناس مســائل بین الملل با 
بیان اینکه طرفی که امروز باید در مذاکرات وین 

تصمیم گیرنده باشد تا توافقی حاصل شود آمریکا 
اســت، تصریح کرد: از ابتدای دولت آقای بایدن 
ما شــاهد یک نه بزرگ از ســوی ریئس جمهور 
آمریکا در موضوع برجــام بودیم و اخیراً هم که 
آقــای رابرت مالی نماینده ویــژه آمریکا در امور 

ایران اظهار کرد که برجام دیگر مرده است.
عابدینی افزود: کاماًل مشخص است که آمریکا 
به دنبال پیش کشــیدن موضوعاتی فرا برجامی 
هست اما، برای احیای همان برجام سال ۲0۱۵ 
هم دولت آقای بایدن ضعیف تر از آن اســت که 
بتواند از پس مشکالت داخلی بر بیاید و در تایید 
این موضوعمی توان به پیروزی شــکننده وی در 
برابر ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری اشاره 

کــرد. وی با بیــان اینکه آقای بایدن پشــتوانه 
سیاسی الزم برای اتخاذ تصمیم سخت در جهت 
احیای برجام را ندارد، ادامه داد: تصمیم سخت از 
این منظر اســت که آمریکا باید به ایران تضمین 
بدهد که پس از احیــای برجاممی تواند از منافع 
اقتصــادی آن بهره مند شــود وگرنه که در حال 
حاضر هم ایرانمی تواند نفت خود را بفروشد اما به 
هر حال مقامات تهران به دنبال بهره مندی بیشتر 

از مزایای اقتصادی برجام هستند.
این کارشناس مسائل بین الملل در خصوص 
تصمیم تهران برای باقی ماندن و تداوم مذاکرات 
وین علیرغم عدم نتیجه گیری و انعطاف پذیری 
الزم از ســوی طرف آمریکایی، گفــت: تا زمانی 

که ایران احســاس کند که پیشــنهادات طرف 
اروپاییمی تواند منافع آن را در برجام تامین کند 
در مذاکرات باقیمی ماند و ابایی از مذاکره ندارد. 

عابدینی بیان کرد: در مذاکرات اخیر شــاهد 
بودیم که طرف اروپایی متن پیشــنهادی خود را 
به عنــوان متن نهایی قلمداد کرد اما تهران لزوم 
بررسی بیشتر آن را مطرح کرد چرا که این گونه 
نیســت که هر پیشــنهادی که آنها بدهند مورد 

پذیرش طرف ایرانی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که طرف مقابل این 
اطمینان را به ایران بدهد که پیشنهادات آنها در 
راستای تامین منافع اقتصادی ایران هم هست در 
مذاکرات خواهیم بود، ادامه داد: اگر پیشنهادات 

طرف اروپایی با برخی تغییرات جزئی همان هایی 
باشد که آمریکا مطرح کرده و تضامینی که ایران 
از آنها مطالبه کرده را تامین نکند شرایط دیگری 

را شاهد خواهیم بود.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: 
اما باید این نکته را هم مد نظر داشــته باشیم که 
در زمانی که برجام ســال ۲0۱۵ شکل گرفت و 
امضای رئیس جمهور آن کشــور در سند برجام 
قید شده بود، آنها در همان شرایط هم به تعهدات 
خود به طور کامل پایبند نبودند و ایران از منافع 

اقتصادی برجام برخوردار نشد.
عابدینی در پایان خاطرنشــان کرد: با لحاظ 
کردن مجموعه شــرایطی که در گذشته و حال 
وجود دارد و بد بینی ایران به غرب که ریشــه در 
عدم اجرای تعهدات برجامی آنها دارد باید گفت 
که این طرف اروپایی و آمریکایی است که وظیفه 

دارد بتواند اعتماد ایران را جلب کند.

شــبکه خبری ســی ان ان در گزارش خود با 
عنوان »سایه ترامپ بر تالش ها برای احیای توافق 
هسته ای با ایران« تصریح کرد: پس از دور دیگری 
از مذاکرات احیای توافق هسته ای با ایران در هفته 
گذشــته، اکنون مذاکره کنندگان ایران در حال 
رایزنی  درخصوص چگونگی ادامه آن هســتند. 
مقام های اتحادیه اروپا می گویند که متن »نهایی« 
را ارائه کرده اند و از آمریکا و ایران خواسته اند تا آن 

را بررسی کنند.
سی ان ان با تاکید بر اینکه »این پیش نویس در 
ایران با خوش بینی محتاطانه ای مواجه شده است« 
افزود: محمــد مرندی، مشــاور مذاکره کنندگان 
ایرانی در وین به ســی ان ان گفت که متن احیای 
توافقی کــه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا در سال ۲0۱۸ از آن خارج شد در ماه های 
اخیر »به طور قابل توجهی تکامل یافته است« اما 

او همچنین تاکید کرد که هنوز مذاکرات تکمیلی 
بر ســر یک مساله اصلی که اوایل تابستان امسال 
ظاهر شد، مورد نیاز است. مرندی در ادامه گفت: 
برای اینکه ایران توافق به روز شــده را امضا کند، 
سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی )علیه ایران( 

می بایست یک بار برای همیشه بسته شود.
دیده بان هسته ای سازمان ملل در ماه ژوئن از 
ایران به دلیل وجود آثار اورانیوم که در سه سایت 
هسته ای اصلی آن یافت شد، سواالتی مطرح کرد.

به گزارش ســی ان ان، ایران ســواالت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را سیاســی دانسته است 
و ســپس با خاموش کردن دوربین های نظارتی 
در سایت های هسته ای کلیدی خود به آن پاسخ 
داد. اقدامی که مذاکره کنندگان ســایر کشورهای 
عضــو برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( را از 
اطالعات به روز درباره برنامه غنی ســازی اورانیوم 
ایران محروم کرده است. این رسانه با ادعای اینکه 

»ایران پیش نویس ارائه شده را در مذاکرات اخیر 
در وین به طور محرمانه تائید کرده اســت« ادامه 
داد: از ایــن رو، هنگامی که مذاکره کنندگان هفته 
گذشــته به وین بازگشــتند، ناظران شگفت زده 
شدند. تایید محرمانه تهران از آخرین پیش نویس 
توافق، امکان بازگشــت قریب الوقوع به برجام را 
با وجود موانع باقیمانده افزایش داده است. حتی 
تندروهای کشور - که سرســختانه با این توافق 
مخالــف بودنــد - این پیش نویــس را به عنوان 
نســخه ای بهبود یافته نسبت به نسخه های قبلی 

دانسته اند.
ســی ان ان همچنیــن گزارش داد کــه با این 
حال، ایران همچنان بــرای گرفتن تضمین عدم 
خروج دوباره واشنگتن از توافق پافشاری می کند 
چراکه به گفته تحلیل گران، جانشین بایدن طبق 
محاسبات تهران ممکن اســت بار دیگر از توافق 
هسته ای خارج شود و سیل جدیدی از تحریم ها را 

علیه این کشور به راه بیندازد.
محمدعلی شــعبانی یک کارشناس سیاسی 
در حوزه ایران، عراق و شــبه جزیره عربستان در 
این باره به سی ان ان گفت: سایه ترامپ بر سر این 
مذاکرات در یک ســال گذشته سنگینی می کند، 
زیــرا ایران تمرکز زیادی بــر تامین تضمین های 

اقتصادی داشته است.
وی خاطر نشــان کرد: در صورت بازگشــت 
تحریم هــای ثانویــه آمریــکا و خــروج مجدد 
شــرکت های بخش خصوصی از ایــران، چگونه 
می خواهیــد از آن جلوگیــری کنیــد؟ چه نوع 
مکانیسم هایی را می توانید برای جلوگیری از تکرار 

آن به کار بگیرید؟
به گزارش ســی ان ان، تحریم های ثانویه یک 
مکانیســم ایاالت متحده اســت که هر دولت یا 
سازمانی را که با نهادهای تحریم شده معامله مالی 

داشته باشد، مجازات می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی به ادعاهای 
اخیر دســتگاه های دولتی آمریکا درباره دست داشتن ایران 

در طرح ترور مقامات پیشین آمریکایی واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی دولت 
آمریکا مبنی بر دست داشــتن ایران در طرح ترور مقامات 
پیشین آمریکایی، در صفحه توییترش نوشت: داستان سرائی 
آمریکا در خصوص یک عنصر ورشکسته سیاسی، تروریست 
شناخته شده و کودتاچی علیه کشورها و دولت های مستقل، 
فرار به جلو با هدف فرار از مسؤلیت یک جنایت بین المللی 
اســت. ادامه هیاهوها، کمکی به تطهیر چهره رژیم آمریکا 
نخواهــد کرد، بلکه آنرا نزد ملت ایــران و جهانیان منفورتر 
خواهد کرد. اظهارات کنعانی در پی این مطرح می شود که 
وزارت دادگســتری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که »شــهرام پورصفی« شهروند ایرانی ۴۵ ساله 
قصد داشــته اســت برای »تالفی شــهادت ســردار قاسم 
سلیمانی« در ژانویه ۲0۲0، جان بولتون مشاور امنیت ملی 
دولت ترامپ را ترور کند. وزارت دادگستری آمریکا همچنین 
مدعی شد که شــهرام پورصفی قصد داشته است در اکتبر 
۲0۲۱ )مهر-آبان ۱۴00( با اعطای سیصدهزار دالر به برخی 
اشخاص در ایاالت متحده، آن ها را به پیاده کردن نقشه ترور 

جان بولتون در واشنگتن و یا در مریلند مجاب کند.

مقامات جمهوری اسالمی ایران ادعای تالش برای ترور 
جان بولتون را رد کرده اند، یک رسانه آمریکایی در گزارشی 
اعالم کرد که وزیر پیشــین امور خارجه این کشــور هدف 
دوم ترور بوده اســت. این موضوع در بحبوحه مذاکرات رفع 
تحریم ها و بازگشت واشــنگتن به برجام مطرح شده است. 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران چهارشنبه شب در واکنش به ادعای تالش ایران برای 
ترور جــان بولتون گفت: مقامات قضایــی آمریکا در تداوم 
اتهام زنی های بی پایان این کشــور علیه جمهوری اسالمی 
ایران و تداوم سیاست شکست خورده ایران  هراسی، در یک 
داستان سرایی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر و 

مستندات الزم مطرح کرده اند.
کنعانی دربــاره این ادعاها گفت: اینگونــه ادعاهای بی 
پایه و اســاس با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته 
و در حقیقت فرار رو به جلو، جوســازی تبلیغاتی و خصوصا 
فرار از مســئولیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی 
اســت که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدالنه ســردار شهید 
سلیمانی مستقیما در آن دســت داشته و یا مانند جنایات 
تروریســتی رژیم صهیونیســتی و گروه های تروریســتی 
ماننــد داعش با حمایت و پشــتیبانی آمریکا ارتکاب یافته 
اند. سخنگوی دستگاه دیپلماســی تصریح کرد: بافتن این 
افســانه های نخ نما و بی اساس در حال تبدیل شدن به یک 

رویه تکراری در سیستم قضایی و تبلیغاتی آمریکا است و این 
بار، از سناریوسازی در ارتباط با عناصر ورشکسته سیاسی و 
بی ارزش مانند بولتون برای پیش بردن این روند اســتفاده 
شده است. او همچنین تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به هرگونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات 
مضحک قویا هشــدارمی دهد و تاکیدمی کند حق هرگونه 
اقدام در چارچوب مقــررات حقوق بین الملل برای دفاع از 
حقوق دولت و اتباع جمهوری اســالمی ایران را برای خود 

محفوظ می داند.
داستانیکسناریو

جان بولتون - مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در دولت 
دونالد ترامپ - روز پنجشنبه در گفت وگویی با سی بی اس در 
پاسخ به این پرسش که اف بی آی در رابطه با ماهیت جدی 
تهدید از سوی ایران چه گفته بود؟ بیان کرد: آن ها توانستند 
تأییــد کنند که ایرانی ها که به دنبــال دزدیدن یا ترور من 
بودند. وی در ادامه مدعی شد: شکی نیست که توطئه های 
دیگری نیــز وجود دارد که تنها مقامات پیشــین را هدف 
قرار نمی دهند و غیرنظامیان بی گناه آمریکایی نیز در خطر 
هستند. مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در بخش دیگری 
از گفت گوی خود اظهار کرد: ایران دشــمن ماست. آن ها از 
ما متنفر هستند و می گویند ما شیطان بزرگ هستیم. توافق 
هسته ای ۲0۱۵ ایده بدی بود و با گذر زمان بهتر نشده است. 

واکنش تهران به داستان ادعای تالش برای ترور جان  بولتن


