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تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا
علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه آنچه که »پلیس امنیت ملی و برخی 
مقامات امنیتی تهران« خواند را در لیســت تحریم های خود قرار داد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از رویترز، این وزارتخانه اســماعیل خطیب، ساالر آبنوش، قاسم 
رضایــی، منوچهر امان اللهی و کیومرث حیــدری را هدف تحریم های خود قرار 
داده اســت.وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر و روز جمعه ۱۸ شهریورماه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که ســید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات ایران را در لیست 
تحریم های خود قرار داده اســت. وزیر خارجــه آمریکا در توییتی تایید کرد که 
وزارت  خزانه داری ایاالت متحده یک نهاد و هفت مقام امنیتی ایرانی را در لیست 
تحریم  های خود قرار داده است.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه 
در توییتی نوشــت: ما پلیس امنیت اخالقی )گشت ارشاد( - نهادی که مسئول 
دستگیری مهسا امینی است - به همراه هفت مقام امینتی ایرانی دیگر را در لیست 
تحریم ها قرار دادیم.این وزارتخانه همچنین اسماعیل خطیب، ساالر آبنوش، قاسم 
رضایی، منوچهر امان اللهی و کیومرث حیدری را هدف تحریم های خود قرار داده 
است.همچنین بنابر گزارش ایرنا، نشســت وزرای خارجه گروه دوستان دفاع از 
منشور ســازمان ملل متحد در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ در نیویورک برگزار شد.وزرای خارجه گروه 
دوســتان دفاع از منشور سازمان ملل بر رد تحریم های یکجانبه، ضرورت احترام 
به حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقالل کشورها تاکید کردند.در این نشست 
رضا نجفی، معاون حقوقی بین المللی وزیر امور خارجه بر پاسداشت اصول منشور 
ملل متحد، رد تحریم های یکجانبه و غیر مشروع آمریکا علیه کشورمان، ضرورت 
همزیستی مسالمت آمیز کشورها با تاکید بر حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 
بین المللی و سیاســت حسن همجواری کشــورمان با کشورهای منطقه تاکید 
کرد.همچنین در این نشســت بر آمادگی ایران به منظور ارتقاء همکارهای دو و 
چندجانبه با کشورهای گروه دوستی مذکور تاکید شد. نجفی از کشورهای عضو 
گروه برای شرکت در نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی اعضای گروه در 
تهران دعوت کرد.همچنین بیانیه پایانی این نشســت با محوریت رد تحریم های 
یکجانبه، ضرورت احترام به حاکمیت، تمامیت ســرزمینی و استقالل کشورها، 
تاکید بر احترام و اجرای اصول منشــور ملل متحد، همدردی با کشورهایی که 
مشمول تحریم های یکجانبه امریکا قراردارند، به تایید نمایندگان و وزرای خارجه 
اعضای گروه رســید.گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد متشکل از 
۱۹ کشــور از جمله ایران در ســال ۲۰۲۱ و در پاسخ به نقض های مکرر اصول 
منشــور مال متحد توسط کشــورهای غربی و ضرورت پاسداشت اصول مذکور 

تشکیل گردید.

ویژه

چرا جریانات عراق تصمیم به بازگشت مقتدی صدر 
به صحنه سیاسی گرفتند؟

یک کارشناس ارشد مسائل منطقه با تشریح دالیل تصمیم جریانات سیاسی 
عراق برای بازگشــت مقتدی صدر و جریانش به صحنه سیاسی گفت:عراقی ها 
چاره ای ندارند که یکدیگر را در صحنه سیاســی تحمــل کنند، اگر غیر از این 
باشــد دو دستگی در عراق تشدید می یابد.مهدی شکیبایی در گفت وگو با ایسنا 
در ارزیابی خود از اعالم موافقت مقتدی صدر برای دیدار با هیات ســه جانبه و 
حضور رئیس ائتالف الفتح، حزب دموکرات کردســتان و رئیس اقلیم کردستان 
گفت: دیدار مقتدی صدر با الحلبوسی از جریان اهل سنت، العامری از چارچوب 
هماهنگی و بارزانی از کردســتان عراق موضوع تازه ای نیست، قابل حدس بود 
که مقتدی صدر باز هم به صحنه سیاســت باز خواهد گشــت.وی افزود: از سال 
۲۰۰۳ به این ســو و سقوط رژیم صدام، مقتدی صدر نزدیک ۱۰ بار از سیاست 
کناره گیری کرده و مجددا بازگشــته و این چیزی است که قابل حدس بود در 
واقع بعد از اتفاقاتی که افتاد به نظر می رســد اقدامش بیشــتر برای محک زدن 
جریان های سیاســی نســبت به خودش بود.این کارشناس ارشد مسائل منطقه 
همچنین بیان کرد: اساســا حذف کردن جریان صدر از صحنه سیاســی نوعی 
خودزنی برای سیاست در عراق است زیرا این جریان دارای پایگاه اجتماعی بوده 
و اثر گذار است، در نتیجه محروم کردن کشور از طیف وسیعی از این جریان به 
نظر نوعی خیانت به مردم و صحنه سیاســی عراق بوده است. البته بحث این که 
تا چه اندازه این جریان در مســیر آرمان های مردم عراق حرکت می کند موضوع 
دیگری است.شکیبایی ادامه داد: جریان صدر یک جریان اثرگذار سیاسی است و 
لذابه نفع هیچ کدام از جریان های سیاسی نیست که صدری ها از صحنه سیاست 
خارج شــده باشد. در واقع قوه عاقله ای در درون عراق شکل گرفته مبنی بر این 
که مقتدی صدر در صورتی که نخواهد و اصرار کند که وارد عرصه سیاسی شود، 
این جریان اثرگذار باید در این صحنه باشــد تا صحنه پویاتری را شاهد باشیم با 
حفظ همین لجبازی هایی که جریان صدر دارد.وی خاطرنشــان کرد: عراقی ها 
چــاره ای ندارند که یکدیگر را در صحنه سیاســی تحمل کنند، اگر غیر از این 
باشــد دو دستگی در عراق تشــدید پیدا می کند و معتقدم تصمیمی که گرفته 
شده مجددا صدر را وارد عرصه سیاسی کند تصمیم درستی است و در نهایت به 
نفع دولت، مردم و حاکمیت عراق خواهد بود.این کارشناس ارشد مسائل منطقه 
همچنین درباره آینده وضعیت سیاسی در عراق اظهار داشت: بعد از اغتشاشات 
و ســرخوردگی که جریان صدر به دست آورد، تالش می کند از طریق اردوکشی 
خیابانی بتواند مطلوب نظرش را دنبال کند مانند آنچه درباره انحالل پارلمان رخ 
داد اما اقدام آیت اهلل حائری یک اقدام بزرگ و شجاعانه ای بود که به همان میزان 
که صدری ها سر خورده شدند، جریان مقابل تقویت شد به گونه ای که می توانست 
به تنهایی دولت را انتخاب کند زیرا پارلمان را هم در اختیار دارد.شکیبایی ادامه 
داد: با توجه به این وضعیت بعد از دیدار مقتدی صدر احتماال فرآیند تشــکیل 
دولت تسریع پیدا می کند آن هم دولتی که دارای اختیارات کامل باشد نه دولت 
پیشبرد امور که بیش از یک سال است الکاظمی اداره می کند. البته دولتی که در 
عراق تشکیل شود نخست وزیرش الکاظمی نخواهد بود و الکاظمی از اولویت های 
گزینه های جریانات در عراق نیست زیرا نشان داده بیش از این که به منافع دولت 

و مردم عراق فکر کند، به جریان های خارجی فکر می کند.

امارات به »سامانه دفاع هوایی پیشرفته«
مجهز می شود

امارات در راســتای تقویت بینه 
نظامی خــود به یک ســامانه دفاع 
رژیم  ســاخت  پیشــرفته  هوایــی 
موقت صهیونیســتی مجهز می شود.

به گزارش خبرگــزاری فارس، چند 
منبع آگاه روز جمعه گفتند که رژیم 

موقت صهیونیستی با فروش یک سامانه دفاع هوایی پیشرفته به امارات عربی 
متحده موافقت کرده است.به گزارش روزنامه »یدیعوت آحارانوت« این اولین 
معامله مشــخص بین تل آویو و امارات از زمان برقراری روابط آنها در ســال 
۲۰۲۰ است.بر اســاس این گزارش، دو منبع مطلع در این باره گفتند که تل 
آویو با درخواست امارات در اواسط تابستان موافقت کرد و رهگیرهای متحرک 
اسپایدر« ساخت شرکت »رافائل« را به این کشور واقع در جنوب خلیج فارس 

عرضه خواهد کرد.
ایــن دو منبــع به دلیل ماهیت حســاس قرارداد از ارائه جزئیات بیشــتر 

خودداری کردند.
منبع ســومی نیز گفته که امارات به فناوری دست یافته است که می تواند 
با حمالت پهپادی مانند حمالتی که اوایل ســال جاری به ابوظبی انجام شد، 
مقابله کند.رســانه ها روز چهارشنبه از ارسال شماری پهپاد »بیرقدار« ساخت 
ترکیه به امارات متحده عربی و رایزنی عربســتان با آنکارا برای خرید این نوع 
پهپاد خبر دادند.خبرگزاری »رویترز« به نقل از دو منبع ترکیه ای نوشــت که 
که شــرکت »بایکار« ترکیه ۲۰ پهپاد رزمی بیرقــدار را ماه جاری به امارات 
متحده عربی تحویل داده و ممکن اســت شمار بیشتری از این پهپادها به این 
کشــور حاشیه جنوب خلیج فارس ارسال شود.بر اساس این گزارش، تقاضای 
بین المللــی برای خرید پهپادهای بیرقــدار پس از تاثیر آنها در درگیری ها در 

سوریه، اوکراین و لیبی افزایش یافته است.
منابــع نظامی می گویند اکنون امارات متحده عربی و متحدش عربســتان 
ســعودی امیدوارند از نزدیکی خــود با ترکیه برای مقابلــه با چالش امنیتی 
فزاینــده ایران و نیروهای نیابتی آن اســتفاده کننــد.در حالیکه بایکار، غول 
دفاعی ترکیه مدعی اســت که پهپادهای رزمی محبوب خود را به طور کامل 
از داخل ترکیه تهیه می کند، قطعات پهپادهای سرنگون شده در درگیری های 
متعدد مشخص کرد که قطعاتی از این پهپاد توسط تولید کنندگان آمریکایی، 

کانادایی و اروپایی ساخته شده اند.

دیدگاه

تجهیز نظامی

در حالــی که مقامــات کشــورمان همواره 
تاکید داشــته و دارند که ســالح هسته ای در 
دکترین دفاعی ما قــرار ندارد، هماهنگ کننده 
ارتباطات شــورای امنیت ملــی آمریکا اظهار 
کرد کــه به ایران اجازه دسترســی به ســالح 
هســته ای را نخواهد داد!به گزارش ایسنا، جان 
کربی، هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت 
ملی آمریــکا روز پنج شــنبه در گفت وگویی با 
خبرنــگار فاکس نیوز با تاکید بــر اینکه دولت 
بایدن هرگز به ایران اجازه دســتیابی به سالح 
هســته ای نمی دهد، عنوان کــرد به باور رئیس 
جمهوری ایاالت متحده حل مشکالت خاورمیانه 
با هســته ای شــدن ایران آســان تر نمی شود و 
»دیپلماسی« هنوز بهترین راه جلوگیری از آن 
اســت.وی در ارتباط با مذاکرات احیای برجام 
گفت بعید اســت در آینده ای نزدیک این اتفاق 
رخ بدهد.کربی در بخش دیگری از صحبت های 
خود عنوان کرد: همانطور که جو بایدن پیشتر 
گفته تمام گزینه ها روی میز هســتند.اظهارات 
این مقام آمریکایی در پی این مطرح می شود که 
رئیس جمهور آمریکا در سخرانی  روز چهارشنبه 
خود در مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به 
توافق هسته ای با ایران، اظهار کرد: آمریکا آماده 
است تا به برجام بازگردد، اما تنها در صورتی که 
ایران به تعهداتش پایبند باشــد. به ایران اجازه 
نخواهیم داد به سالح هسته ای دست یابد.بایدن 
افزود: هنوز هم باور دارم که دیپلماسی بهترین 
راه دستیابی به این هدف است. نظام منع اشاعه 
هسته ای یکی از بزرگترین دستاوردهای سازمان 
ملل متحد اســت. نباید به عقب برگردیم.سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نیز در 
ســخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل، 
گفت: دربــاره موضوع احیای توافق هســته ای 
درجمهوری اســالمی با حسن نیت و با قصدی 
متین، توافق نامه ای را در ســال ۲۰۱۵ پذیرفت 
و در همــان وهله ی اول تمــام تعهدات خود را 
انجــام داد اما نتیجه  آن، عهدشــکنی آمریکا و 
اِعمال تحریم هایی بود که به اذعان خودشــان 
بی ســابقه ترین تحریم های تاریــخ بود. تحریم، 
مجازات عدالتخواهی و استقالل ملت ایران است. 
تحریم، سالح کشتار جمعی است و همراهی یا 
سکوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به 
ظلم است.او عالوه بر این گفت: البته جمهوری 
اسالمی با امکانات وســیع و ارتباطات گسترده 
با جهان، آثار تحریم هــا را یکی پس از دیگری 

خنثی و فرصت های جدیدی را خلق کرده است. 
به اذعان رســمی دولت آمریکا، سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران شکست مفتضحانه خورده 
اســت. ما مســیر خود را فارغ از هرگونه توافق، 
پیدا کــرده و با قدرت ادامــه می دهیم. ضمن 
اینکه ما در مذاکرات جدی که داشته ایم، نشان 
داده ایم که اگر منافع ملت ایران تضمین شــود، 
اراده ای قوی برای حل عادالنه این موضوع داریم. 
معتقدیم گره توافق هسته ای از همان جایی باید 

باز شود که گره خورده است.
ازتوافقباایرانحمایتمیکنم

رئیــس مجلــس نماینــدگان آمریــکا در 
گفت وگویــی اعالم کرد که از رئیس جمهور این 
کشــور برای انجام دادن توافق با ایران حمایت 
می کند.به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه خبری 
جوییش اینسایدر، نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریــکا در گفت وگــو با جوییش 
اینســایدر، درباره احتمال بررسی توافق با ایران 
در کنگــره گفــت: قبل از آن کارهــای زیادی 
باید انجام دهیم. مــن از رئیس جمهور]بایدن[ 
حمایت می کنــم، از توافق هســته ای با ایران 
توافق  بازبینی  قانــون  حمایت می کنم.طبــق 
هسته ای ایران، هر گونه توافق نهایی شده با ایران 
باید پیش از مرحله اجرایی شدن، برای بازبینی 
به کنگره ارائه شــود.اظهارات پلوسی در پی این 
مطرح می شود که هنوز تالش های دیپلماتیک 

ایــران و قدرت هــای جهانی بــرای حل وفصل 
مسائل باقی مانده در روند احیای توافق هسته ای 
به نتیجه ملموســی دست نیافته است.مخالفان 
مذاکــرات احیــای توافــق هســته ای در وین 
می گویند، دولت آمریکا ممکن است از رای گیری 
در کنگره بر سر توافقی احتمالی رویگردانی کند.

با توجه به این که رهبری حزب دموکرات آمریکا 
عمدتا صحن سنا را تحت کنترل دارد، این بدان 
معناست که رای گیری درباره توافق احتمالی با 
ایران در نهایت با صالح دید پلوسی انجام خواهد 
شد.پلوســی و دیگر روسای مجلس نمایندگان 
آمریــکا معمــوال از برگــزاری رای گیری هایی 
که انتظار می رود حزبشــان بازنده آن باشــد، 
خــودداری می کنند. با وجــود مخالفت تمامی 
جمهوری خواهان آمریــکا با یک توافق و برخی 
مخالفان دموکرات، ممکن است رای کافی برای 
پیش برد حرکتی برای ممانعت از انجام شــدن 

توافق وجود داشته باشد.
مسائلباقیماندهمیانایرانوآژانسرا

نمیتوانرهاکرد
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
اظهاراتی در نیویورک با تاکید بر این که مسائل 
باقی مانده میان ایــران و آژانس را نمی توان رها 
کرد، گفت کــه آژانس آماده تعامــل دوباره با 
ایران است.به گزارش خبرگزاری رویترز، رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در جمــع خبرنگاران در مقر ســازمان ملل در 
نیویورک گفت: مســائل باقی مانده میان ایران 
و آژانــس را نمی تــوان رها کرد.گروســی ابراز 
امیدواری کــرد که بتواند در چنــد روز آتی با 
مقامات ایرانی دیدار کند.مدیرکل آژانس گفت: 
آژانس دسترســی محدودی به تاسیسات اتمی 
ایران دارد. مــا آماده همکاری و تعامل دوباره با 
ایران هستیم.اظهارات گروسی در حالی مطرح 
می شود که محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران، در برنامه صف اول شــبکه خبر در 
ایــن باره گفته بــود: در مذاکراتی که در دولت 
قبل انجام شــده بود، گفته بودند که اطالعاتی 
در دست ما اســت و برای بازدید از چهار مکان 
بــه ما دسترســی بدهید که ما ایــن پرونده را 
ببندیم البته برای این اتهامات هم ســند معتبر 
نداشتند.اسالمی با اشاره به توافق سال گذشته با 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی توضیح داد: با گروسی تفاهم کردیم و آن 
بیانیه منتشر شد و گفتیم شما سواالتتان را به 
ما بدهید و ما جواب ســواالت را به شرط اینکه 
پرونــده را ببندید، می دهیم.او بیان کرد: آژانس 
اعالم کرد کــه ۲ پرونده از مکان های ادعایی را 
می بنــدد و در مورد ۲ مــکان بعدی، ایران باید 
روشــنگری بیشــتری انجام دهد اما بعداً از آن 
دو مکان، یک پرونده  را بســتند که البته مجدداً 
پرونده همان مکان را باز کردند!اســالمی افزود: 

برای مثال یکی از این اماکن یک معدن متروکه 
اســت که بیش از ۳۰ سال استفاده نشده است.
معاون رئیس جمهور گفت: در جمهوری اسالمی 
ایران یک مورد فعالیت هســته ای وجود ندارد 
که به آژانس اعالم نشــده باشد یا آژانس از آن 
بی اطالع باشــد و تمام فعالیت ها تحت نظارت 
آژانــس اســت.او بیان کرد: امــروز در حدود ۲ 
درصد از ظرفیت هســته ای دنیا مربوط به ایران 
است، اما حدود ۲۵ درصد از بازرسی ها از ایران 
انجام می شود!اســالمی افزود: آژانس و مدیرکل 
باید از جایگاه حقوقی آژانس صیانت کنند.رئیس 
ســازمان انرژی اتمی تصریح کــرد: پیغام ها و 
پیام هایی که از طرف آژانس آمده؛ نشان می دهد 
که قصد بســتن این پرونده را دارند. امیدواریم 
صادق باشــند و بیش از ایــن وقت خود را تلف 
نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی بتوانند 
فشار حداکثری خود را اعمال کنند.او همچنین 
گفت: موضوع حائز اهمیت این اســت که اراده 
سیاسی باید برای بستن وجود داشته باشد، اراده 
سیاسی االن برای فشــار است درحالی که باید 

اراده سیاسی خود را خرج بستن پرونده کند.
آژانسازرویکردسیاسیفاصلهبگیرد

در مالقات »آنیکــن هویتفلد« وزیر خارجه 
نروژ با حســین امیرعبداللهیــان در نیویورک، 
طرفیــن در مورد آخرین تحــوالت موضوعات 
روابــط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل 
نظر کردند.وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران در این مالقات، ضمن اعالم آمادگی برای 
افزایش تماس ها و ترســیم مســیر روشن برای 
تعمیق و گســترش همکاری ها بر لزوم استفاده 
از ظرفیت های موجود و متنوع دو کشور تاکید 
کرد.امیــر عبداللهیان در مــورد مذاکرات لغو 
تحریم ها، ضمن تبیین مواضع جمهوری اسالمی 
ایــران گفــت: در صورت وجــود اراده الزم نزد 
آمریکا، توافق همچنان در دســترس است.وزیر 
امور خارجه کشورمان افزود: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باید بر اســاس وظایف و مسئولیت 
فنی خود عمل کند و از رویکرد سیاسی و دوگانه 
در مورد برنامه صلح آمیز هســته فاصله بگیرد.
وزیر خارجه نروژ نیــز در این مالقات، با تاکید 
بر موضوعات مطروحه در مناسبات دوجانبه، بر 
اهمیت همکاری های دو کشــور تاکید کرد.وی 
همچنین عالقمندی کشورش برای حل سریعتر 
موضوع برجام و گســترش همکاری ها را مورد 

تاکید قرار داد.

هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا:

دیپلماسی با ایران همچنان بهترین راه است

نخست وزیر عراق:

در نزدیک کردن دیدگاه های ایران و عربستان موفق عمل کردیم
نخست وزیر عراق به تشریح سیاست های عراق 
پرداخت و به موفقیتی که بغداد در زمینه نزدیک 
کردن دیددگاه های ایران و عربســتان به دســت 
آورده است هم اشــاره کرد.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق 
در اظهاراتی در حاشیه مشارکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل به محورهای سخنرانی خود در عصر 
امروز پرداخت و گفت: در جریان ســخنرانی در 
مجمع عمومی ســازمان ملل به تشــریح اوضاع 
سیاســی و اقتصادی، فرهنگی و چالشها خواهم 
پرداخت.وی افزود: همــه رهبران دنیا بر اهمیت 

نقــش عراق در تثبیت ثبات در منطقه اتفاق نظر 
دارند.الکاظمی از گروه های سیاسی خواست که به 
مســئولیت تاریخی خود در قبال عراق و استفاده 
از فرصت گفتگــوی ملی عمل کنند.وی در ادامه 
بیــان کرد: خواهان برگزاری دور ســوم گفتگوی 
ملی برای حل مشــکالتمان هستیم و راهی جز 
گفتگو نیســت و ما فرصت برای ساختن عراق را 
داریم. ثبات منطقه تاثیرات مثبتی بر اوضاع عراق 
دارد.الکاظمی گفت: برخی به دنبال شکست دولت 
هستند و آن به علت خصومت شخصی است که با 
من دارند. از همه می خواهم که اختالف و تسویه 

حساب شخصی با من را جدا از منافع ملت، تسویه 
کنند. همه چیز را برای عراقی ها شرح خواهم داد. 
عراق ســریعترین رشد اقتصادی را داشته است و 
رتبه اول در خاورمیانه و پنجم در جهان را در این 

زمینه داراست.
نخست وزیر عراق افزود: عراق در نزدیک کردن 
دیدگاه ها میان ایران و عربستان و کشورهای دیگر 
موفق عمل کرده استاز ســوی دیگر وزیران امور 
خارجه عراق و عربستان در حاشیه مجمع عمومی 
ســازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.به 
گزارش الفرات نیوز، »فواد حســین« وزیر خارجه 

عراق در دیدار با »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه 
ســعودی که در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک انجام شد درباره روابط دوجانبه 
و راه های تقویت آن در راســتای منافع دو کشور 
عراق و عربستان رایزنی کردند.فواد حسین و بن 
فرحان همچنین درباره تالشهای عراق برای آرام 
سازی اوضاع و کاهش تنش میان ریاض و تهران 

گفتگو کردند.
وزیر خارجه عــراق ضمن تاکیــد بر اهتمام 
کشورش به داشــتن بهترین روبط با کشورهای 
مختلــف جهان بــه ویــژه کشــورهای عربی و 

همسایگان بر فعال سازی منافع مشترک و مقابله 
با چالش ها، افزود: هم افزایی تالشها برای بازگشت 
ثبات به منطقه از رهگذر اتخاذ سیاســت گفتگو 
و عدم مداخله در امور داخلی کشــورها از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت.وی در ادامه بر ضرورت 
نابــودی بقایای داعشــی با هماهنگــی امنیتی 
تاکید کرد.وزیر خارجه سعودی هم ضمن تاکید 
بر حمایت ریاض از وحــدت و ثبات عراق گفت: 
اوضاع منطقه، تالشــهای بیشتر و نقش آفریینی 
همگان در یافتن راهکارهای مسالمت آمیز برای 

بازگردانیدن امنیت و ثبات را طلب می کند.

وبگاه تحلیلی رژیم موقت صهیونیستی با تاکید بر افزایش 
روابط ایران و روسیه نوشت، تل  آویو ممکن است از عربستان 
سعودی به عنوان وزنه ای برابر روابط فزاینده روسیه و ایران 
اســتفاده کند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
وبگاه تحلیلی رژیم موقت صهیونیستی بتازگی در تحلیلی 
به افزایش روابط ایران و روســیه پرداخت و نوشت، تل  آویو 
ممکن است از عربستان سعودی به عنوان وزنه ای برابر روابط 
فزاینده روسیه و ایران استفاده کند.وبگاه »جی ان اس« در 
ابن زمینه نوشت، تالش روسیه برای غلبه بر غرب منجر به 
روابط تنگاتنگ با کشــورهایی شده که با غرب نیز در تضاد 
هستند و ایران از آن جمله کشورهاست. برای ایران نیز مهم 
است که نشان دهد جایگزین هایی برای غرب دارد. به همین 
دلیل است که این کشور در حال بهبود روابط با روسیه است.
در جدیدترین شواهد مبنی بر رو به رشد روابط بین تهران و 
مسکو، وزارت بازرگانی ایاالت متحده روز دوشنبه اعالم کرد 
که سه فروند هواپیمای باری ایرانی را به فهرست هواپیماهای 
مظنون به نقض کنترل های صادراتی ایاالت متحده اضافه 
خواهند شد. »والدیمیر پوتین«رئیس جمهور روسیه نیز در 
اجالس سران اخیر سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان 
با همتای آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران دیدار 
کرد.این گزارش حاکیســت، روســیه و ایران ر عرصه های 
نظامی، اقتصادی و سیاســی نزدیک تر می شوند. »جیسون 
برادسکی« از تحلیلگران آمریکایی معتقد است که ایران از 
روسیه با توجه به اینکه این کشور عضو دائم شورای امنیت 
سازمان ملل اســت، حمایت دیپلماتیک دریافت می کند.
برادســکی افزود: »ایران همچنین پــس از انقضای تحریم 

تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ ، چشم 
به ســخت افزار نظامی روسیه دارد. ایران به دنبال جنگنده 
»سوخو-۳۵« روسیه است«.این وبگاه به نگرانی های فزاینده 
تل آویو در تقویت روابط تهران و مسکو اشاره کرد و نوشت، 
روابط رو به رشد ایران و روسیه، )رژیم( اسرائیل را به دلیل 
حمایت دیپلماتیک و کمک های نظامی که روسیه می تواند 
به تهران بدهد، نگران می کند.سرهنگ »دانیل راکوف« نیز 
بر این باور است که دکترین جدید نظامی روسیه سیاست 
خارجی مســکو را به قطب شمال، آسیا و خاورمیانه تغییر 
می دهد. دکترین جدید خواســتار روابط قوی تر با ســوریه 
اســت که بندر »طرطوس« میزبان پایگاه دریایی روســیه 
اســت. راکوف معتقد است که تل  آویو می تواند از عربستان 
ســعودی به عنوان وزنه ای ممکن برابر ایران استفاده کند.به 
گفته وی، تل  آویو مایل اســت در صــورت امکان روابط رو 
به رشد ایران و روسیه را به طور غیرمستقیم متوقف کند تا 
خشم پوتین را برانگیزد. با این حال، گزینه های آن محدود 
اســت و ممکن است مجبور شود برای جلوگیری از تجارت 
و همکاری بین دو کشور به تحریم های ایاالت متحده تکیه 
کند.اخیرا نیز یک وبگاه تخصصی نظامی نوشت، دستیابی 
ایران به جنگنده های پیشرفته تر چالشی برای ایاالت متحده 
خواهد بود.یک کارشــناس امور نظامی در این زمینه گفت: 
»سوخو-۳۵ می تواند معادالت را به طور واقعی تغییر دهد«.
دســتیابی به ســوخو-۳۵ به ایران کمک می کند تا ارتش 
خود را نوســازی کند و پیشــرفت قابل توجهی نسبت به 
جنگنده هــای »اف-۱۴« کنونی این کشــور مانده از دهه 

هفتاد میالدی خواهد بود.

یک رســانه بین المللی نوشت، عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای راه های جدیدی را برای تهران در تجارت 
و همکاری با کشورهای همسایه باز می کند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، یک رسانه بین المللی به تازگی 
در مطلبی به پذیرش عضویت کامل جمهوری اسالمی ایران 
در ســازمان همکاری شــانگهای پرداخت و نوشت، افزودن 
ایران به ساختارســازمان همکاری شــانگهای ارزش قابل 
توجهی به این ســازمان به عنوان یک ســازمان منطقه ای 
می افزاید.وبــگاه ژاپنی »دیپلمات« در مطلبی در این زمینه 
نوشت، ایران به عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای 
افق جدیدی از چندجانبه گرایی را باز خواهد کرد و نه تنها 
برای این کشور بلکه برای منطقه مفید خواهد بود. بسیاری 
از تحلیلگران بر ایــن باورند که اگر ایران حتی نتواند فواید 
زیادی از پیوستن به سازمان همکاری شانگهای کسب کند، 
این مورد باز هم نشان دهنده تمایل این کشور در پیگیری 
روابط قوی تر با چین و روســیه، دو قدرتمندترین عضو این 
سازمان است.بر اســاس این گزارش، چین و ایران در چند 
دهه گذشــته روابط گسترده و نزدیکی با تمرکز بر نیازهای 
انرژی و همچنین پیوندهای قابــل توجه اقتصادی، فروش 
تســلیحات، همکاری های دفاعی و موازنه ژئواستراتژیک با 
ایاالت متحده برقرار کرده اند. عالوه بر این سران ارشد ایران 
در مبارزه با غرب، بارها تاکید کرده اند که کشور باید به شرق 
بنگرد تا متحدان راهبردی را پیدا کند. بنابر این، پیوستن به 
سازمان همکاری شانگهای موفقیتی برای ایران هم در بعد 
اقتصادی و هم در بعد سیاسی است.از سال ۲۰۱۸، زمانی که 
ایاالت متحده در زمان »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق 

آمریکا از برجام خارج شد، اقتصاد ایران آسیب دید. بنابراین، 
عضویت در ســازمان همکاری شانگهای راه های جدیدی را 
برای تجارت و همکاری با کشورهای همسایه باز خواهد کرد 
کــه در آن به ایران برای حــل چالش های اقتصادی کمک 
می کند.کارشناسان بر این باروند که افزودن ایران به ساختار 
سازمان همکاری شانگهای ارزش قابل توجهی به این سازمان 
به عنوان یک سازمان منطقه ای می افزاید. سازمان همکاری 
شانگهای اکنون همه بازیگران الزم را برای حل چالش های 
منطقه ای مانند امنیت و توسعه اقتصادی دارد.در خاتمه این 
مطلب آمده است، الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای 
پیــام یکپارچگی منطقــه ای را می دهد و نمــاد آغاز دوره 
جدیدی از منطقه گرایی اســت. علیرغم بحران های جاری 
منطقه ای، اجالس سازمان همکاری شانگهای در »سمرقند« 
ارزش ها و همــکاری برد-برد را بــرای منطقه مورد تاکید 
قرار داد.سازمان همکاری شــانگهای، سازمانی بین  دولتی 
است که در ســال ۲۰۰۱ با هدف همکاری های چندجانبه 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توســط رهبران چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. 
مغولســتان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، 
هند و افغانستان در سال ۲۰۰۵ و پس از آن نیز بالروس به 
عنوان عضو ناظر به این ســازمان پیوستند. هند و پاکستان 
از تابســتان ۲۰۱۶ عضو دائم این سازمان شدند و در حال 
حاضر ایران، مغولستان، افغانستان و بالروس اعضای ناظر این 
سازمان را تشکیل می دهند.این سازمان دارای ۸ عضو دائم 
شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، 

تاجیکستان و ازبکستان است. 

افزودن ایران به سازمان همکاری شانگهای ارزش قابل توجهی داردروابط نظامی ایران و روسیه تل آویو را نگران می کند

مذاکره کننده ارشد کشورمان با نمایندگان هلند و اتحادیه اروپا دیدار کرد

ادامه دیپلماسی فعال هسته ای در نیویورک و دیدارهای باقری
مذاکره کننــده  ارشــد کشــورمان در ادامه  
فعالیت های دیپلماتیک بــرای رفع تحریم ها، با 
نماینــدگان هلند و اتحادیه اروپــا دیدار کرد. به 
گزارش ایرنا، »علی باقــری« در این دیدارها، از 
عزم جدی ایــران برای پیگیری تعهدات پایدار و 
پایبندی به تعهــدات توافق خبر داد.این دیدارها 
روز پنجشــنبه در حاشیه نشست سران هفتاد و 
هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
برگزار شد.مذاکره کننده ارشد کشورمان همچنین 
با مقامات وزارت خارجه قطر و ســوئیس دیدار و 
در این دیدارها تصریح کرد: منطق روشن ایران، 
لزوم ارائه »تعهــدات پایدار« در روند مذاکرات و 
»پایبندی به تعهدات« از سوی طرف غربی است.
پیش از این نیز علی باقری و معاون جوسپ بورل 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در نیویورک با هم 
دیدار و روند مذاکرات رفع تحریم ها را بررســی 
برای رفع تحریم های ظالمانه  کردند.گفت وگوها 
علیه ملت ایران در حالی به مراحل سرنوشت ساز 
رسیده که رســیدن به خط پایان و توافق نهایی 

معطل تصمیم های سیاســی غرب به ویژه ایاالت 
متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق 
برجام است.هیأت دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
ایران تأکیــد دارد که الزمه رســیدن به توافق، 
پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده 
است و این که موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار 
جهت اســتفاده علیه ایران در آینده باقی بماند.
گفت وگوها برای رفــع تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایــران در حالی به مراحل سرنوشت ســاز 
رسیده که رســیدن به خط پایان و توافق نهایی 
معطل تصمیم های سیاســی غرب به ویژه ایاالت 
متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق 
برجام است.هیأت دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
ایران تأکید دارد که الزمه رسیدن به توافق، پایدار 
بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است 
و این که موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت 
استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند.به گزارش 
ایرنــا، هفتاد و هفتمین اجالس ســالیانه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد با حضور هیأت های 

سیاسی و سران کشــورها از روز سه شنبه - ۲۹ 
شهریور - با سخنرانی »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در مقر اصلی این ســازمان 
در نیویــورک آغاز شد.ســخنرانی های روز دوم 
اجالس روز گذشــته از ســاعت ۹ صبح به وقت 
محلی در سالن اصلی ســازمان ملل آغاز شده و 
آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری 
اســالمی ایران پس از نیجریه دومین ســخنران 
جلسه بود.رئیس جمهور روز دوشنبه ۲۸ شهریور 
ماه در رأس هیأت سیاسی و با همراهی »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه وارد نیویورک 
شد و در ۲ روز گذشته عالوه بر گفت وگو با سران 
کشــورهای فرانسه، ســوئیس، بولیوی، عراق و 
پاکستان و همچنین رئیس شورای اروپا در هتل 
محل اقامت خود دیدار و گفت وگو کرده اســت.
حضور در اجالس تحول آموزش ســازمان ملل و 
نشست با رهبران ادیان الهی از دیگر برنامه های 
رئیس جمهور در سفر به سازمان ملل بوده است. 
رئیس  جمهور در ادامه این سفر همچنین با سران 

برخی دیگر از کشورهای حاضر در اجالس دیدار 
می کند.هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان 
ملل از ۲۰ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ )۲۹ شهریور تا 
۴ مهر( به مدت یــک هفته در منهتن نیویورک 
مقر این نهاد بین المللی در حال برگزاری است. 

مجمع عمومی امســال ســازمان ملل با حضور 
ســران و رهبران جهان برای نخســتین بار پس 
از بیمــاری همه گیر کووید -۱۹ از ســال ۲۰۱۹ 
 برگزار شده که بزرگ ترین گردهمایی دیپلماتیک 

در جهان است.


