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گفت وگوی ژنرال های آمریکا و اسرائیل 
درباره ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از گفت وگو با وزیر دفاع آمریکا درباره موضوعات 
مختلفی از جمله برنامه هســته ای ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در صفحه توییترش از گفت وگو با لوید آستین، 
وزیر دفاع آمریکا درباره موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله ایران 
خبر داد. او نوشــت، »با وزیر دفاع آمریکا دربــاره طیفی از موضوعات دفاعی، از 
جمله اقدامات الزم برای جلوگیری از دست یابی ایران به یک سالح اتمی صحبت 

کردم.«
ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران از سوی گانتس در حالی 
تکرار شــده است که مقامات ایران تاکید کرده اند تولید و به کارگیری تسلیحات 
اتمــی در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد و برنامه هســته ای ایران تنها اهداف 
صلح آمیز را دنبال می کند. گانتس همچنین گفت که آن  دو درباره جنگ اوکراین 
نیز گفت وگو کرده اند. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا درباره این گفت وگو آمده است، 

آستین بر تعهد آمریکا نسبت به امنیت اسراییل تاکید کرد.

ویژه

ارائه اعتبارنامه نماینده ایران در سازمان ملل
محســن نذیری اصل، نماینده جدید و دائمی جمهوری اســالمی ایران در 
دفتر ســازمان ملل متحد در وین روز سه شــنبه اعتبارنامــه اش را به دنیس 

تاچایچاوالیت، معاون مدیر کل سازمان ملل در وین تقدیم کرد. 
به گزارش ایســنا،  محسن نذیری اصل چندی پیش به  عنوان سفیر جدید 
جمهوری اســالمی ایــران در دفتر ســازمان ملل متحد در ویــن و نماینده 
جمهوری اســالمی در آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی شد. نذیری اصل 
دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل اســت و پیش از این در کارنامه خود 
سابقه فعالیت به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل 
متحد در ژنو از ســال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ داشــته است. حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه کشــورمان سال گذشته نذیری اصل را با حفظ سمت به ریاست 
دبیرخانه مرجع شــیمیایی در وزارت خارجه و مشــاور رئیــس کمیته ویژه 

پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور قاسم سلیمانی منصوب کرده بود.

تدارک بزرگترین نشست تشکل های صنعت ساختمان 
با رویکرد توسعه صادرات محصوالت به عراق  

حجم پتانسیل بازار صنعت ساخت و ساز در سال ۲0۲۲ در بودجه عمرانی 
عمومی کشــور عراق بیش از ۲0میلیارد دالر تعیین گردیده است که استفاده 
از این ظرفیت می تواند یک پیشــران توسعه دهنده روابط تجاری و اقتصادی 

ایران و عراق باشد.
بــه گزارش اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق، حجم پتانســیل بازار 
صنعت ساخت و ساز در سال ۲0۲۲ در بودجه عمرانی عمومی کشور عراق و 
نقشه ســرمایه گذاری دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان آن کشور بیش از 
۲0میلیارد دالر تعیین گردیده اســت و این مهم در حالی است که نمایشگاه 
بین المللی صنعت ســاختمان عراق )Iraq Build Show ۲0۲۲( در تاریخ 
5 الی 8 مهرماه ۱40۱ در بغداد برگزار خواهد شد که استفاده از این ظرفیت 
می تواند یک پیشــران توســعه دهنده روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق 

باشد.
در همین راســتا، به همت اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق و مجری 
برگزاری پاویون ج.ا.ایران، نشست بزرگ مدیران تشکل های صنعت ساختمان 
و صنایع وابسته و اعضای مرتبط اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور 
۱00 نفــر از برترین صاحبان و دارندگان کســب و کار و مدیران تشــکل ها 
با رویکرد توســعه مبــادالت تجاری و صادرات محصــوالت و خدمات فنی و 
مهندســی به عراق، با حضور نمایندگانی از ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران 
با عراق، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرســازی، سازمان توسعه تجارت 
ایران و دیگر دســتگاه های مرتبط در روز چهارشــنبه دوم شهریورماه برگزار 
می گردد تا ضمن تبیین فرصت ها و چالش ها، استراتژی واحد ملی برای بهره 

گیری بایسته و شایسته از فرصت ۲0 میلیارد دالری پیش رو تدوین گردد.
گفتنی است رؤسا و اعضای هیأت مدیره تشکل های ملی ثبت شده مشتمل 
بر اتحادیه ها، ســندیکاها، انجمن ها و مجامع مرتبط با حوزه ســاخت و ســاز 
وابسته به اتاق ایران که در مجموع بیش از ۳5 تشکل ملی ثبت شده می باشند 
در این نشســت یــک روزه به تبادل نظر و گفتگو خواهنــد پرداخت و عالقه 
مندان حضور در این نشســت می توانند با شماره ۲۲۷۲4۱۹8 تماس حاصل 

کرده و یا از طریق وب سایت amiorg.com اعالم حضور نمایند.

دیپلماسی

 پولیتیک 

موضع گیری های  براســاس  گروهسیاسی: 
طرفین مذاکرات وین، سرانجام نقطه تفاهم برای 
احیای برجام در دسترس قرار گرفته است. یک 
مقام اروپایی نزدیک به مذاکرات هسته ای بر سر 
احیای برجام عنوان کرد که پاسخ ایران به متن 
نهایی توافق بر سر احیای برجام »سازنده« است. 
یک منبــع مطلع در گفت وگو با ایســنا درباره 
انتظار برای دریافت پاســخ طرف های مقابل به 
ویژه آمریکا به جمع بندی ایران گفت که »انتظار 
اســت تا دو روز آینده پاســخ طــرف مقابل را 

دریافت کنیم.«
روزنامه روســی ایزوســتیا می نویســد که 
اوایل هفته آینده، سرنوشــت توافق هسته ای با 
ایران مشــخص خواهد شد. متن به طور کامل، 
مورد توافق قرار گرفته است. این عقیده مطرح 
اســت که طرفین به نسخه اولیه بازگردند، اما با 

تغییرات جزئی در مورد زمان ها.
ایران براساس توافقنامه، برنامه هسته ای خود 
را بــه حالت قبلی باز خواهد گرداند. پس از لغو 
محدودیت ها، ایران می تواند، عرضه نفت خود را 
افزایش دهد، اما از سال آینده، این افزایش تاثیر 

چندانی در بازار جهانی نخواهد داشت.
ظاهرا، طرفین به فینال رسیده اند: یا شکست 
و یا موفقیت. در آینده نزدیک، کمترین مذاکره 
طوالنی مدتی انجام نخواهد شــد. همه چیز به 
این بستگی دارد که آیا همه کشورهای شرکت 
کننده در مذاکرات و در وهله نخســت، ایران با 
نســخه بســته راه حل ها که در روز 8 ماه اوت 

منتشر شد، موافقت کنند یا خیر.
در آخرین مذاکرات ایــران و ۱+4 به همراه 
آمریکا در وین که هفته گذشــته انجام شــد، 
رایزنی های فشــرده کارشناســی و سیاسی بر 
روی طرح رئیس سیاســت خارجــی اتحادیه 
اروپا انجام شــد. طرف هــای مختلف در نهایت 
به یــک جمع بندی و طرح نهایی دســت پیدا 
کردند که در بخش هایی هنوز به تصمیم گیری 

در پایتخت ها نیاز داشــت. ایران طی یک هفته 
گذشته در نشست های کارشناسی به جمع بندی 
نهایی رســید و این جمع بندی روز دوشنبه در 
نشســت شــورای عالی امنیت ملی به ریاست 
سید ابراهیم رئیسی بررســی و تصمیم گیری 
نهایی درباره آن اعالم شــد. وزارت امور خارجه 
کشورمان در ســاعات پایانی روز دوشنبه پاسخ 
خود به آنچه در وین نهایی شده بود را به جوزپ 
بورل هماهنگ کننده مذاکرات برجامی تحویل 
داد. میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
مذاکرات وین در این باره گفت که پاســخ ایران 
به پیشنهادهای اتحادیه اروپا »سازنده« است و 
توپ اکنون در زمین واشنگتن است. وی تاکید 
کرد که ایران در روند اصالح طرح احیای توافق 
هسته ای پیشنهاد تقویت ضمانت های مربوط به 

حفظ توافق در آینده را مطرح کرد.
روزنامه ایندیپندنت نوشــت، یک دیپلمات 
غربی به نقل از هیات مذاکره کننده فرانســوی 
گفته است، ایران متن پیشنهادی اتحادیه اروپا 
در مــورد احیای توافق هســته ای را به صورت 
مشــروط می پذیرد.  به این معنی که سیاست 
گام به گام لغو تحریم ها را در قبال بازگشــت به 

تعهدات برجامی پیش خواهد گرفت.
رضایتاروپاازپاسختهران

خبرگــزاری بلومبرگ در خبری به نقل یک 
مقام مطلع از مذاکرات وین نوشــت که اتحادیه 
اروپا معتقد است موضع ایران در رابطه با احیای 

توافق نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
این مقام همچنین بیان کرد که پاسخ ایران 
به پیش نویس نهایی توافق ســازنده بوده و تنها 

»راه پیش رو« رایزنی با ایاالت متحده است.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا نیز عصرسه شنبه 
اعالم کرد که این اتحادیه درحال بررسی پاسخ 
ایران بــه متن نهایی پیشــنهادی برای احیای 
برجام بــوده و در این رابطه با ایاالت متحده به 
رایزنی می پردازد. وی در ادامه از ارائه چارچوب 

زمانی بــرای اطالع یافتــن از واکنش اتحادیه 
اروپا به پاســخ های ایران خودداری کرد. برخی 
دیپلمات هــا و مقامات به خبرگــزاری رویترز 
گفته اند حتی اگر تهران و واشــنگتن پیشنهاد 
نهایی اتحادیه اروپا را نپذیرند، احتماال هیچ کدام 
از طرفیــن مرگ توافق را اعــالم نکنند چراکه 
وجــود این مذاکرات به نفع طرفین محســوب 
می شــود. در نظر گرفت که مقامــات اروپایی 
نســبت به مقامات آمریکایی تمایل بیشتری به 
انجام توافق بدون در نظر گرفتن حساسیت ها و 
خطوط قرمز طرف های اصلی دارند، چرا که آنها 
در میانه بحران اوکراین و مســاله تامین انرژی 
سعی دارند ایران را به جرگه صادرکنندگان نفت 
با ظرفیت تمام خودش وارد کنند، در حالی که 
تحریم های آمریکا مانع این کار اســت. هرچند 
بعد از سفر جوزپ بورل به ایران به نظر اتحادیه 
اروپا رویکرد فعال تری نسبت به قبل اتخاذ کرده 
است و به گفته حسین امیرعبداللهیان آنها اعالم 
کرده اند که »ما پست چی نیستیم که پاکت بین 
شــما و آمریکا رد و بدل کنیم«. از این رو بورل 
اخیرا طرحی ارائــه داد که تلفیقی از طرح ها و 
ایده هــای طرف های برجامی بــود و مذاکرات 
بر روی آن قوت گرفت. شــاید موافقت اولیه و 
واکنش مثبت اروپایی ها در لحظات و ســاعات 
اولیه روز سه شنبه ۲۶ مرداد به پاسخ ایران قابل 
توجه باشد اما باید منتظر پاسخ آمریکا ماند چرا 
که در هر حال هرگونه توافق برای بازگشت همه 
طرف هــا به برجام باید با موافقت ایران و آمریکا 

انجام گیرد.
تاکیدواشنگتنبررفعموانعاصلی

از ســوی دیگر، »کریــس مورفی«  نماینده 
دموکرات ســنای آمریکا در واکنش به گزارش 
شبکه ســی ان ان درباره چشم انداز احیای توافق 
هسته ای، در صفحه توییترش نوشت: بازگشت به 
توافق هسته ای مهم ترین کاری است که آمریکا 
می تواند برای حفاظت از منافع مان در خاورمیانه 

انجام دهد. بیایید این کار را انجام دهیم.
مورفی، پیش تر بارها از تصمیم دولت دونالد 
ترامپ برای خروج از توافق هســته ای در سال 

۲0۱8 انتقاد کرده است.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روز سه شــنبه در کنفرانسی خبری در رابطه با 
مذاکرات وین گفت: بر ســر هر آنچه که می شد 

مذاکره شود، مذاکره انجام گرفته است.
وی ادامه داد: ما پاســخ ایــران در رابطه با 
متن نهایی پیشــنهادی اتحادیه اروپا )در رابطه 
با احیای برجام( را دریافــت کرده ایم و درحال 
بررسی آن هســتیم. ما در عین حال به رایزنی 
با اتحادیــه اروپا و متحدان اروپایی در مســیر 
پیــش رو ادامه خواهیم داد. ند پرایس افزود: ما 
از مسائل بزرگ بر سر ازسرگیری پایبندی ها به 
برجام توسط ایران و رفع تحریم ها توسط آمریکا 
عبور کرده ایم. ما باور داریم که مشکالت بزرگ 

عمدتا حل وفصل شده اند. 
این مقام ارشــد آمریکایــی در ادامه گفت: 
مــا نظرات خــود ) در رابطه با اظهــارات ایران 
درخصصوص متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا( را 
بــه طور خصوصی به اتحادیه اروپا ابراز کرده ایم 
و بــه ایــن کار ادامه خواهیــم داد. ما جزئیات 

بازخوردهای مان را بازگو نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به ســوالی در رابطه با جدیت 
ایران در احیای برجام گفت: من نمی خواهم در 
ایــن زمینه پیش داوری کنــم و قصد ندارم در 
این زمان که در حال بررســی های مان هستیم، 
جوابــی قطعی ارائه دهم. تحلیل این موضوع به 

زمان نیاز دارد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: 
مهم برای مــا و دیگران از جمله اتحادیه اروپا و 
اسرائیل این اســت که ایران به سالح هسته ای 
دست نیابد. اگر ایران دارای یک سالح هسته ای 
باشد این یک خطر برای ما و تمام جامعه جهانی 
خواهد بود. او افــزود: ما مواضع مان را به اطالع 
شرکایمان از جمله اسرائیل رسانده ایم و همانطور 
که گفتم آنچه که برای ما مهم اســت این است 

که ایران به سالح هسته ای دست نیابد.
او در عیــن حال تاکید کــرد: موضع ما در 
قبال مذاکرات کامال مشــخص است و آن اینکه 
مذاکرات کنونی تنها مربوط به برنامه هسته ای 
ایران اســت و چیز بیشتری را شامل نمی شود. 
بحث گنجاندن نام ســپاه پاسداران در فهرست 
تروریستی آمریکا بخشی از مذاکرات وین نیست.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: 
اگر احساس کنیم که توافق هسته ای در راستای 
منافع ملی ما نیست یقیناً این توافق مرده خواهد 

بود. 
ادعــای »فرعی« یــا »فرابرجامــی« بودن 
مطالبات ایران از ســوی آمریــکا در حالی یک 
طرفــه و بدون توجه به مقصر شــرایط و وضع 
موجود مطرح می شــود که آمریکا یک جانبه از 

برجام خارج و خسارات جبران ناپذیری را متوجه 
اقتصاد و تجارت ایران بــه رغم پایبندی اش به 
تعهدات برجامــی وارد کرد. اقدامی که تا کنون 
جامعه بین الملل نیز با آن همراهی نکرده است و 
آمریکا را تنها مقصر برهم خوردن برجام می داند.
بــه عالوه ایــن دولت وقت آمریــکا بود که 
تحریم هایــی را به عناوین مختلف تروریســتی 
و حقوق بشــر علیه ایران اعمال کرد و بسیاری 
از تحریم هایی که تحت عنوان »هســته ای« در 
برجام رفع کــرده بــود را در قالب تحریم های 
»تروریســتی« و »حقوق بشــر« گنجاند تا راه 
برای بازگشت به این توافق در آینده سخت تر و 
سخت تر شود؛ موضوعی که دموکرات ها خود به 
آن اعتراف دارند. هر چند این اقدامات در دولت 
قبلی آمریکا اتفاق افتاده اســت اما دولت فعلی 
میــراث دار آن اقدامات اســت و نمی تواند برای 
بازگرداندن شــرایط به توافق ۲0۱5 شانه خالی 
کند. بنا بر این، اینکه مقامات آمریکایی خواسته 
ایــران برای رفع تحریم های فرابرجامی که مانع 
رفــع تحریم های برجامی اســت را زیر ســوال 
می برند یا آن را خواسته ای »فرعی« می خوانند، 

تغییری در اصل موضوع نخواهد کرد.
آمریکا درخواســت ایران برای خارج کردن 
نام سپاه از فهرســت گروه های تروریستی را به 
این عنــوان که ربطی به برجام ندارد را رد کرد، 
اما آنها خوب می دانند که بســیاری از شرکت ها 
و بنگاه هــای اقتصادی در ایــران با بخش های 
اقتصــادی ســپاه در تعامــل هســتند، حتی 

بخش های دولتی و بانک ها.
به غیر از آن سپاه شــرکت های اقتصادی و 
تجاری دارد که بــا بخش های اقتصادی دولتی 
در حال فعالیت هســتند و این زنجیره تنیده به 
هم غیرقابل انکار و نادیده گرفتن است، اگر قرار 
باشد رفع تحریم ها در عمل شامل این بخش های 
اقتصادی نشود، بازگشت به برجام هیچ فایده ای 

که ندارد، دردسر هم خواهد بود.
آمریــکا و همــه طرف هــای برجامی خوب 
می دانند که این شــرکت ها و بنگاه ها بر اساس 
برجام ۲0۱5 رفع تحریم شــده بودند و اگر قرار 
باشد این بخش ها از تحریم خارج نشوند در عمل 

توافق ۲0۱5 اجرا نشده است.
هم چنین موضوع »تضمین »ها از مالحظات 
واقعی و جدی ایــران در روند مذاکرات احیای 
برجام بوده اســت کــه در مذاکرات اخیر هم بر 

روی آن تاکید داشت.
اساسا این مساله به خاطر تجربه خروج یک 
جانبه آمریکا از برجــام مورد توجه جدی ایران 
قرار گرفت. ایران در دولت ابراهیم رئیســی بر 
دریافت تضمین های سیاســی و حقوقی تاکید 
کرد اما آمریکایی ها پاســخ دادند که در عمل به 
لحاظ قانونی و سیاسی چنین اقدامی غیرممکن 
است و رئیس جمهور فعلی آمریکا تنها در زمان 
ریاست جمهوری خودش می تواند تعهداتش را 

تضمین کند. 
از این رو ایران بــر روی تضمین های عینی 
و عملی تمرکز کرد. از جمله اینکه شــرکت ها و 
دولت های مختلف که با رفع تحریم ها برای تعامل 
با ایران وارد می شــوند در صورت هر گونه نقض 
تعهد و تهدید برجام مثل آنچه در می ۲0۱8 از 
ســوی آمریکا اتفاق افتاد، مجبور به ترک فوری 
ایران و لغو قراردادهایشــان نباشند و این مهلت  
زمانی حداقل دو سال و نیم تا سه سال برای این 
شرکت ها در نظر گرفته شود که با توجه به زمان 
باقی مانده از دوره ریاست جمهوری جو بایدن، 
تضمین قابل توجه و مطمئنی اســت البته باید 
دیــد که روند اجرایی کردن این توافق احتمالی 
در آینده به چه ســمت و ســویی خواهد رفت. 
آمریکایی هــا به خوبی می دانند که کلید احیای 
برجام در دستان آنهاست و تا وقتی اراده جدی 
برای چرخاندن آن کلید در قفل برجام نداشته 

باشند راه  به جایی نخواهند برد.
انتظار بود آمریکا همان طور که یک جانبه از 
برجام خارج شد یک جانبه به برجام بازمی گشت 
و اجرای تعهداتش را از ســر می گرفت تا اعتماد 
طرف های دیگر به ویژه ایران برای بازگشــت به 
تعهداتش تامین شــود اما دولت بایدن نه تنها 
این کار را نکرد بلکه در عمل سیاست ها و فشار 
حداکثری که از زمان دونالد ترامپ دنبال شــد 

را ادامه داد.
طی چهار سال اخیر، تحریم ها علیه ایران به 
طور حداکثری اعمال شــده است و اساسا دیگر 
»تحریــم«، »تهدید«ی برای ایران محســوب 
نمی شود. در شــرایط فعلی بین المللی آنکه از 
تاخیر در بازگشــت به برجام رنــج می برد و با 
تهدید و فشــار طرف های غربی و اروپایی رو به 
روست، آمریکاســت بنا بر این، اکنون توپ در 

زمین آمریکاست.
باید دید آنها آماده پذیرش ســه شرط ایران 

در حوزه تحریم ها و تضمین ها هستند یا خیر.

آمریکا هم خبر از رفع موانع اصلی اختالف با ایران داد

چراغ سبز واشنگتن برای توافق احیای برجام 

چند و چون پیشنهاد اروپا به تهران

دی ولت در گزارشی نوشت که طرح اروپا برای 
احیای توافق هســته ای بین تهران و قدرت های 
جهانی، تحریم های آمریکا علیه ســپاه پاسداران 
ایــران را کاهش می دهــد و راه را برای دور زدن 
کنترل های بیشــتر بر تاسیسات هسته ای توسط 
تهــران هموار می کند. این امر بــا گزیده هایی از 
پیش نویس متنی که در اختیار »پولیتیکو« است، 

اثبات می شود.
جزئیات این پیش نویس دوشــنبه گذشته در 
وین پس از ۱۶ ماه مذاکره نهایی شــد. بر اساس 
این متن، اروپایی ها و سایر غیرآمریکایی ها مجازند 

تــا زمانی که شــریک تجاری مســتقیم آنها در 
فهرست تحریم های آمریکا نباشد، بدون ترس از 
تحریم های آمریکا با شرکت های ایرانی درگیر در 
»معامالت« با ســپاه پاسداران تجارت کنند. یک 
دیپلمــات پس از خواندن ایــن پرونده گفت این 
عبارت به سپاه پاسداران اجازه می دهد تا از طریق 
شرکت های نیابتی و پوششی تحریم ها را دور بزند 
و محدودیت هــای آمریکا را بر شــرکت ها و افراد 

غیرآمریکایی بی تاثیر می کند.
در حالــی که اتحادیه اروپــا این پیش نویس 
را با مشورت نزدیک واشــنگتن آماده کرده، این 

شرایط حاکی از تمایل دولت جو بایدن برای دادن 
امتیازاتی بزرگتر از حد انتظار برای دســتیابی به 
توافق است. بایدن احیای توافق هسته ای ۲0۱5 
را از اولویت های سیاســت خارجی خود قرار داده 
است و این را بهترین راه برای جلوگیری از ساخت 

بمب هسته ای ایران می داند.
پیش نویس اروپایی ها که جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مشورت نزدیک 
بــا مقامات آمریکایی تهیه کــرد، به خودی خود 
تحریم ها علیه ســپاه پاســداران را لغو نمی کند، 
اما اثربخشــی آنها را به شــدت کاهش می دهد. 
ســخنگوی اتحادیه اروپــا از اظهار نظــر درباره 
محتوای این پیشــنهاد خودداری کرد. یک مقام 
ارشــد دولت بایدن با این تفسیر از پیش نویس 
مخالفت کرد و گفت آمریکا استانداردهای خود را 

برای تحریم ها تغییر نخواهد داد.
اگر بایدن پیشنهاد اروپا را بپذیرد، به احتمال 
زیاد با مخالفت شدید کنگره و فراتر از آن مواجه 
خواهد شــد. با توجه به تهدیدهــای مداوم ایران 
برای نابودی اســرائیل و نقشی که این کشور در 
عــراق و خاورمیانه ایفا می کند که غرب آن را بی 
ثبات کننده می داند، بسیاری از اعضای کنگره در 

مورد دادن امتیاز به ایران تردید دارند. واشنگتن 
همچنیــن نگران افزایش همــکاری بین ایران و 
روســیه و از جمله فروش احتمالی صدها پهپاد 

ایرانی به مسکو است.
اروپا که ایران را بــه عنوان یک بازار جذاب و 
تامیــن کننده انرژی می بیند، مســیر نرمتری را 
دنبال می کند. اما حتی با توجه به استانداردهای 
اتحادیه اروپــا، امتیازاتی که به ایران برای احیای 
توافق داده شده، بسیار سخاوتمندانه است. پیش 
نویس اروپا نه تنها فشــار بر سپاه پاسداران را به 
طور موثــر حذف می کند، بلکه بــه تهران اجازه 
می دهد تا اختالف جداگانــه ای را با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی بر ســر تاسیســات هسته ای 
کشــف شده و فاش نشده در ســال ۲0۱۹، حل 
و فصــل کند. در ژوئن، هیئت مدیره آژانس ایران 
را بــه خاطر مقاومتش توبیخ کرد و »نگرانی قابل 
توجهی« را ابراز کرد. تهران به عنوان شرط احیای 
توافق هسته ای خواستار پایان کنترل های آژانس 
اســت. اما هم آمریکا و هم اروپایی ها این موضوع 

را رد کرده اند.
با این حال، همان کشــورهای اروپایی که در 
ژوئن ایران را ســرزنش می کردنــد، اکنون امتیاز 

دیگری را پیشــنهاد کرده و پایــان کنترل های 
آژانس را به ازســرگیری توافق هسته ای مشروط 
می کنند. در این پیش نویــس آمده که آمریکا و 
اروپایی ها، قصد ایران را برای حل و فصل مسائل 
باقی مانده تا »روز بازگشــت« - یعنی تاریخی که 
توافق دوباره اجرایی می شود - که انتظار می رود 
چند ماه پس از امضای رسمی باشد، »مورد توجه 

قرار می دهند«.
همــان طور که وال اســتریت ژورنال گزارش 
داد، اگــر آژانس پایان کنترل هــا را تایید نکند، 
ایران می تواند از این توافق به عنوان یک ابزار چانه 
زنی اســتفاده کند. برای مثال، اگر آژانس متوجه 
شود که ایران به درســتی میزان استفاده از این 
تسهیالت را فاش نکرده است، تهران می تواند به 

سادگی تهدید به لغو توافق کند.
یک دیپلمات همچنین ابراز نگرانی کرد که با 
پیوند دادن این توافق با کنترل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی، آمریکا و اروپایی ها نه تنها نشــان 
می دهند کــه مایلند موضوع را برای دســتیابی 
بــه توافق نادیده بگیرند، بلکه با سیاســی کردن 
ماموریت آژانس در ایــران، اعتبار آن را به عنوان 

یک سازمان مستقل قربانی می کنند.

دفاع نماینده رئیس جمهوری از تعامل با طالبان
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان ابراز کرد: جمهوری اسالمی 
ایران بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانســتان سیاست تعاملی با طالبان را 

دنبال کرد.
به گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی در نشستی با موضوع یکسالگی خروج 
آمریکا از افغانســتان اظهار داشــت: یک ســال از فرار طراحی شده نظامیان 
آمریکایی از افغانستان و حکمرانی طالبان گذشت، فرار طراحی شده به مفهوم 
این اســت که آمریکا قطعا شکســت خورد اما فرارش پایان کار آمریکا، رفتار 
و سیاســت هایش در افغانستان نیســت و در حالت ایستایی سیاست هایش را 
دنبال می کند، در واقع نظامیان خارج شــدند اما ســرویس جاسوسی آمریکا 

حضور دارد.
وی افزود: در این فضا جمهوری اســالمی ایــران بر پایه نگاه به حمایت از 
مردم افغانســتان سیاســت تعاملی با طالبان را دنبال کــرد. اما این تعامل با 
چند مالحظه ملی توام شــد تا زمانی که دولت فراگیر شــکل نگیرد دولتی را 
به رســمیت نمی شناســد. ما با طالبان تعامل کردیم اما آن ها را به رسمیت 

نشناختیم.
نماینــده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان ادامه داد:  موضوع حقآبه، 
مســئله امنیت مرزها، مســئله مبارزه بــا مواد مخدر و اینکه در افغانســتان 
حکومت مشــارکتی شــکل بگیرد، همچنین مقابله با تروریسم و موضوعات 
مشــابه به آن از جمله مواردی است که در مواجهه با موضوع افغانستان مورد 

توجه قرار دارد و این جزو مالحظات جمهوری اسالمی ایران بود.
وی افزود: تلقی ما این اســت با گذشــت یک ســال آنچه را در سیاســت 
جمهوری اســالمی ایران اتخاذ و دنبال شد توانســتیم بر بخش قابل توجهی 
از آن اهداف فائق آییم. نکته دیگری که باید به آن اشــاره کنم این اســت که 
ایران در ارتباط با مســئله افغانســتان با چند پدیده مواجه است؛ پدیده اول 
اینکه جریانی در افغانســتان حاکم شــده که به زعم خودش حکمرانی دارد 
و دنبال یک حکمرانی کامل اســت در حالی که جمهوری اســالمی ایران بر 
یک حکومت مشــارکتی تأکید دارد. ایران مصلحت مردم افغانســتان، امنیت 
منطقه و کشــورمان را در گرو شکل گیری حکومتی در افغانستان می داند که 
از همه ســلیقه ها و قومیت ها در آن مشارکت داشته باشند. به رهبران طالبان 
هم گفتیم این مســئله به معنی مداخله در امور طالبان نیست. اینکه چه نوع 
حکومتی داشته باشند مسئله داخلی است اما تأکید جمهوری اسالمی ایران بر 
این است که حکومتی در افغانستان شکل گیرد که از همه اقوام در آن حضور 

داشته باشند و مطابق خواسته مردم افغانستان باشد.
کاظمی قمی ادامه داد: تأکید ایران بر مشارکت همگان با چند منطق قابل 
تحلیل اســت. اینکه تجربه بیش از 4۲، 4۳ سال نشان داده هر جریانی که به 
تنهایی در افغانســتان حاکم شــد دوام نیاورد. در واقع یک جریان و مجموعه 
به تنهایی نمی تواند از حجم مشــکالت، مسائل مبارزه با تروریسم، اشغالگری 
و چالش هــای فرهنگی و اجتماعی بکاهد. مســئله دیگر در منطق جمهوری 
اسالمی ایران تأکید بر مشارکت مردمی است که قومیت های دیگر هم در آن 
حضور داشته باشند. بحث جمهوری اســالمی ایران مداخله گری نیست بلکه 
حمایت از خواسته مردم است. این موضوع گفتمان ما با هیأت حاکمه امروزی 
افغانســتان اســت. وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی کــه امروز جمهوری 
اســالمی ایران در افغانستان با آن مواجه اســت سیاست تعامل با رعایت این 
مالحظات می باشد، گفت: جمهوری اســالمی ایران در افغانستان پاسداری و 
تالش کرد که وارد این میدان نشــود که دشمن به ویژه آمریکایی ها به دنبال 
این هســتند که ایران را در باتالق درگیری ها درون افغانستان مشغول کنند. 
باتالقی که خودشان در آن هستند. لذا سناریوهایی را طراحی کردند اما ایران 
طی این یک ســال توانســت از این طرح ها عبور کند و ما مســیر همکاری با 

افغانستان را به پیش ببریم.

 استراتژیک

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن اعالم آمادگی کشورمان برای اجرای 
فوری توافق موجــود، اعالم کرد: آماده ایم با اجــرای این توافق ایرانیان 
بیگناه زندانی شده در آمریکا، سریع به آغوش خانواده های خود بازگردند.

به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا، ناصر کنعانی در پاســخ به سوال 
خبرنگاران درخصوص نظرات مطرح شــده از ســوی وزیــر امور خارجه 
آمریکا و همچنین نماینده ویژه این کشــور در امــور ایران در ارتباط با 
مسئله زندانیان اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران به صورت مستقل از 
برجام، بارها از کانال های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسأله 

زندانیان، به طرف آمریکایی اعالم کرده است.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن اعالم آمادگی کشورمان برای اجرای 
فوری توافق موجــود، اعالم کرد: آماده ایم با اجــرای این توافق ایرانیان 
بیگناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونی آمریکا، قربانی بی عدالتی نظام قضایی آن کشــور شــده اند، 
امکان رهایی و بازگشت سریع به آغوش خانواده های خود را داشته باشند.  
کنعانی افزود: جای تعجب اســت که طرف آمریکائی به جای عمل و رفع 

موانع در این زمینه، صرفا به اجرای نمایش های تبلیغاتی علیه جمهوری 
اسالمی ایران می پردازد.

از سوی دیگر،آنتونی بلینکن،  وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در توییتی 
نوشت: سیامک نمازی تاکنون ۲500 روز را به طور ناحق در ایران زندانی 
بوده اســت. ما مصمم هستیم که برای آزادی وی تالش کنیم و اطمینان 
حاصل کنیم که دیگر آمریکایی ها که به طور ناحق توســط ایران زندانی 

شده اند - ازجمله باقر نمازی، پدر وی - بتوانند به وطن بازگردند.
همچنین رابرت مالی، نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران نیز در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشت: امروز دو هزار و پانصدمین روز بازداشت 
ناحق سیامک نمازی اســت. حبس ناعادالنه شهروندان آمریکایی توسط 
ایران برای اســتفاده به عنوان اهرم سیاسی است. ایران باید به سیامک و 
همچنین باقر نمازی، عماد شــرقی و مراد طاهباز اجازه دهد تا به کشور 

خود و پیش عزیزان شان بازگردند.
افــراد نام برده به دالیل امنیتی و با حکم دادگاه در حال ســپری کردن 

دوران محکومیت خود در ایران هستند.

موافقت تهران با مبادله فوری زندانیان با آمریکا


