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بغداد خبر داد
انتقال مذاکرات تهران و ریاض از مرحله امنیتی

به مرحله دیپلماتیک
ســخنگوی وزارت خارجه عراق با اشــاره به تداوم مذاکرات ایران و عربستان 
تحت نظارت بغداد گفت که این مذاکرات از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک 

رسیده است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رســمی عراق)واع(، احمد الصحاف، 
ســخنگوی رســمی وزارت امور خارجه عراق در اظهاراتی گفت که این وزارت 
در راستای شراکت های راهبردی متعدد و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه تالش 
می کنــد. وی همچنین بر لزوم تقویت روند گفت وگوها میان طرف های مختلف 
منطقه ای تاکید کرد. الصحاف گفت که گفت وگوهای ایرانی- سعودی از مرحله 
امنیتی به مرحله دیپلماتیک رسید و اهمیت این گام نزدیک کردن رویکردها و 
حل اختالفات میان دو طرف است که در راستای منافع دو کشور و تمام منطقه 
است. سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که این کشور برای ایجاد فضای 
مثبت و نزدیک کردن رویکردها تالش می کند و آخرین نشست ایران و عربستان 

در بغداد و تحت نظارت وزارت خارجه برگزار شد.
وی گفت که مــا همچنان میان دو طرف هماهنگی ایجاد می کنیم تا امکان 

برگزاری نشست های آتی و رسیدن به توافقات بیشتر فراهم شود.
پیش از این عبدالرحمن الجمعه، نماینده دائم عربســتان در اتحادیه عرب در 
حاشیه نشست این اتحادیه در کشور الجزایر در گفت وگو با شبکه الشرق گفت که 
ایران همسایه ما است و عربستان همواره برای رسیدن به توافق با ایران دستش 
به سوی این کشور دراز است؛ توافقی که به موجب آن، آن چه اقدامات بی ثبات 

کننده ایران در کشورهای عربی خواند، متوقف شود.
پیش تر محمد شیاع السودانی، نخســت وزیر جدید عراق در اولین نشست 
خبری خود گفت که امیدوار به تداوم میزبانی از گفت وگوهای ایران   و عربستان 
در بغداد در دوره نخســت وزیری اش است. وی تاکید کرد که پیام هایی مبنی بر 
اهتمــام به تداوم تالش های بغداد برای تســهیل گفت وگو میان ریاض و تهران 
دریافت کرده اســت. السودانی بدون پرداختن به جزئیات گفت: از ما درخواست 
شد که به این تالش ها ادامه دهیم. همچنین عبداللطیف رشید - رئیس جمهور 
جدید عراق، در گفت وگو با شبکه قطری الجزیره گفت که کشورش به میانجیگری 
میان عربســتان و ایران ادامه می دهد و نشست ها ادامه دارد اما نتایج در دست 
دو کشــور است. همچنین علی اکبر والیتی - مشاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل، در گفت وگو با شــبکه المیادین درخصوص روابط ایران و عربســتان  
تاکید کرده بود که ما همســایه عربستان هستیم و باید با هم همزیستی کنیم؛ 
بنابراین سفارتخانه های دو کشور باید فعال باشند تا مشکل از طریق بهتری حل 
شــود. والیتی اضافه کرده بود که ما همچنین از کشــور دوست و برادر، عراق، 

حمایت می کنیم و امیدواریم نقش تاریخی این کشور بازگردانده شود.
بر اســاس این گزارش، ایران و عربستان تا کنون پنج دور مذاکرات در بغداد 

برگزار کردند و قرار است دور ششم نیز برگزار شود.

ویژه

ادعای آمریکا درباره نقش ایران 
در حمله به نفتکش اسرائیلی 

ناوگان پنچم نیروی دریایی آمریکا با انتشار مدارکی مدعی شد که ایران هفته 
گذشــته با استفاده از »پهپاد شاهد 136« یک نفتکش را در دریای عمان هدف 
قرار داده اســت. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، ناوگان پنچم نیروی دریایی 
آمریکا مدعی شــد که نتایج آزمایشات نشان می دهد که حمله هفته گذشته به 
یک نفتکش تجاری در دریای عمان توســط پهپادهایی انجام گرفته اســت که 
ایران به روسیه می فروشــد.  نیروی دریایی آمریکا در ادامه عکس ها و جزئیاتی 
از تحقیقات درخصوص حمله به نفتکش صهیونیســتی ازجمله باقی مانده پهپاد 
شــاهد 136 منتشــر کرد. آمریکا همچنین ادعا کرد که این پهپاد حفره ای 30 

اینچی )70 سانتی متری( در عقب کشتی ایجاد کرده است.
برد کوپر، فرمانده ارشد ناوگان آمریکا در خاورمیانه در بیانیه ای ادعا کرد: حمله 
ایران به نفتکش تجاری که در آب های بین المللی تردد می کرد، عمدی، وقیحانه 
و خطرناک بوده، جان خدمه کشــتی را درخطر گذاشته و امنیت دریانوردی در 
خاورمیانه را بی ثبات کرده است. نفتکشی با پرچم لیبریا سه شنبه هفته گذشته 

توسط یک پهپاد در آب های دریای عمان هدف قرار گرفت.

در بیانیه مشترک ایران، روسیه و ترکیه در نوزدهمین نشست 
آستانه درخواست شد

لزوم برگزاری دور نهم کمیسیون نگارش کمیته قانون 
اساسی سوریه

بیانیه مشــترک نمایندگان جمهوری اســالمی ایران، فدراســیون روسیه و 
جمهوری ترکیه در نوزدهمین نشست بین المللی آستانه در مورد سوریه منتشر 
شد.به گزارش ایســنا، متن بیانیه مشترک نمایندگان جمهوری اسالمی ایران، 
فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نوزدهمین نشست بین المللی آستانه در 

مورد سوریه )آستانه، 1-۲ آذر 1۴01( بدین شرح است:
نمایندگان جمهوری اســالمی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به 

عنوان ضامنین چارچوب آستانه:
1- بر اســاس توافقات به دست آمده در نشست سه جانبه کشورهای ضامن 
روند آستانه در تهران در تاریخ 1۹ جوالی ۲0۲۲، آخرین تحوالت بین المللی و 
منطقه ای را بررسی نموده و بر نقش پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت 

آمیز بحران سوریه تأکید کردند.
۲- بــا ابراز مجدد تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، اســتقالل، وحدت و 
تمامیت ارضی جمهوری عربی ســوریه و نیز مقاصد و اصول منشور ملل متحد، 
تأکید کردند که همگان باید به اصول مذکور احترام گذاشــته و از آنها تبعیت 

کنند؛
3- بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری برای مبارزه با تروریســم در تمامی 
اشکال و نمودهای آن و مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه با هدف تضعیف 
حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه از جمله 
حمــالت و نفوذهای فرامرزی تأکید نمودند. افزایش فعالیت و حضور گروه های 
تروریستی و وابســتگان آنها با اسامی مختلف در بخش های گوناگون سوریه از 
جمله حمله و هدف قرار دادن تأسیســات غیرنظامی و اردوگاه های آوارگان که 
باعث از دست رفتن جان انسانهای بی گناه می گردد را محکوم کردند. بر ضرورت 

اجرای کامل تمامی توافقات مربوط به شمال سوریه تاکید کردند؛
۴- اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررســی قرار دادند. 
توافق کردند که تالش های بیشتری به منظور اطمینان از عادی سازی وضعیت 
آنجا و بهبود وضعیت انســانی درون و اطراف منطقه انجام دهند. بر لزوم حفظ 
آرامــش در میدان از طریق اجرای کامــل تمامی توافقات مرتبط با ادلب تأکید 

کردند؛
۵- اوضاع شمال شرق سوریه را بررسی کرده و متفقاً ابراز داشتند که دستیابی 
به امنیت و ثبات دائمی در این منطقه تنها بر اساس حفظ حاکمیت و تمامیت 
ارضی کشور ممکن است. کلیه تالش ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی شامل 
حمایت از ابتکارات خود مختاری غیرمشروع از جمله به بهانه مبارزه با تروریسم 
را مردود دانستند. بر عزم خود مبنی بر مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه در 
شرق فرات که هدف آن تضعیف وحدت سوریه بوده و نیز امنیت ملی کشورهای 
همســایه را از طریق حمالت و نفوذ مرزی تهدید می کند تاکید مجدد نمودند. 
در همین راســتا، نگرانی شدید خود را نســبت به افزایش مخاصمات و تمامی 
اشکال ظلم علیه غیرنظامیان توســط گروه های جدایی طلب در شرق فرات از 
جمله سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، سربازگیری اجباری و اقدامات تبعیض 
آمیز در بحث آموزش ابــراز نمودند.بار دیگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال 
غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصله مرتبط با آن که می بایست متعلق به سوریه 
باشــد، ابراز نمودند. اقدامات کشــورهایی که از گروه های تروریستی من جمله 
ابتکارات خودمختاری غیرمشــروع در شمال شــرق سوریه حمایت می کنند را 

محکوم کردند.
6- تداوم حمالت نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه از جمله به زیرساخت های 
غیرنظامی را محکوم کردند. این حمالت را ناقض حقوق بین الملل، حقوق بین-
الملل بشردوستانه و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین بی ثبات کننده 
و تشدید کننده تنش در منطقه تلقی کردند. بر لزوم تبعیت از تصمیمات حقوقی 
شناخته شده بین المللی از جمله مفاد قطعنامه های ذیربط سازمان ملل متحد در 
رد اشغال جوالن سوریه بویژه قطعنامه های ۲۴۲ و ۴۹7 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد که تمامی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط رژیم صهیونیستی 

در این رابطه را باطل و بدون اثر قانونی در نظر گرفته است، تأکید کردند.

رویداد

پولیتیک

وزیر امــور خارجه با بیان اینکه تبادل پیام میان ایران و 
آمریکا برای رفع تحریم ها از طریق اتحادیه اروپا و کشورهای 
واســط ادامه دارد، از مذاکره تیم سیاســی و نظامی ایران و 
اوکراین در کشور ثالث خبر داد و گفت: تاکنون هیچ مدرکی 
مبنی بر استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ روسیه و اوکراین 

دریافت نکرده ایم.
بــه گزارش ایرنا، نخســتین نشســت خبری حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیروز )چهارشنبه( با حضور 
رســانه های داخلی و خارجی و اصحاب رسانه در ساختمان 

وزارت امور خارجه برگزار شد.
وزیر امور خارجه در ابتدای این نشست گفت: در 1۴ ماه 
گذشــته حجم تبادل تجاری ایران از قاره اروپا تا سایر نقاط 
جهان به ویژه همســایگان و آسیا از 37 درصد در کمترین 
حالت تا ۵71 درصد رشــد داشته که بخش عمده ای از این 

رشد، خارج از حوزه سنتی تجارت نفت و انرژی بوده است.
وی با تشــریح تحوالت جدید در محیط داخلی ایران، به 
ارایه دیدگاه های وزارت امور خارجه در این خصوص پرداخت 
و اظهار داشت: توطئه ای که بر اساس اسناد دقیق و موجود 
در دستگاه دیپلماسی کشور با هدف ایجاد جنگ تروریستی، 
جنگ داخلی و در نهایت تجزیه جمهوری اسالمی ایران در 
هشت هفته گذشته با سوء اســتفاده از احساسات مردمی 

دنبال می شد، شکست خورد.
دخالت های خارجی در هشت هفته گذشته 

در اوج قرار داشت
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در هشــت هفته گذشته 
دخالت های خارجی در اوج خود قرار داشــت، افزود: ما در 
دستگاه دیپلماسی به طور مستمر با همسایگانی که تروریسم 
از آن کشورها به سمت ایران هدایت می شد، در تماس بودیم.

امیرعبداللهیان بــا یادآوری غائله زاهدان و مشــکالت 
امنیتی که در برخی از اســتانهای غربــی روی داد، اظهار 
داشت: به طور مشخص 76 مرکز تروریستی و ضد انقالب در 
اقلیم کردستان فعال شدند و سالح های اسرائیلی و آمریکایی 

وارد کشور شد.
وی ادامه داد: ما در هشت هفته گذشته در دو مرحله در 
بغداد و تهران با مقامات عراق، با تیم مهمی از مقامات امنیتی 
در دولت مرکزی عراق و در اقلیم کردســتان، نشست های 

متعددی را داشتییم و تصمیمات مهمی هم اتخاذ شد.
وی با یادآوری اینکه تروریست ها از 76 نقطه علیه امنیت 
استان های غربی از خاک اقلیم شمال عراق اقدام کرده بودند، 
اظهار داشت: دور مرکزی عراق متعهد شد که این گروه های 
تروریستی را از مرزهای ما دور کنند و توافق کردیم نسبت 
به خلع سالح آنها اقدام کنند؛ گفتگوهای ما و پیگیری عملی 
شدن توافقات با کشور دوست و برادر عراق ادامه دارد و طبعاً 
زمانی که نیروهای مســلح عراق در مرز مشترک جمهوری 
اسالمی ایران با اقلیم کردستان مستقر شوند و تضمین کنند 
امنیت این مرزها را تضمین کنند نیازی به اینکه ما بخواهیم 
برای دفــاع از تمامیت ارضی خودمان و مقابله با ســرایت 

ناامنی ها به داخل کشورمان برخورد کنیم نیست.
پیام ها بین ایران و آمریکا 

همچنان در حال مبادله است
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کرد: جمهوری اســالمی 
ایران با وجود مواضع غیرســازنده ای که سه کشور اروپایی 
و آمریکایی ها در هشــت هفته گذشــته داشته اند در مسیر 
دیپلماتیــک گفت وگوها بــرای لغو تحریم هــا را با طرف 
آمریکایــی از طریق اتحادیه اروپا و برخی از واســطه ها در 
دستور کار خود داشت. وی با یادآور اینکه ما از خطوط قرمز 
خود مانع عبور نکرده ایم، اظهار داشت: در بخشی از روزهای 
اغتشاش در ایران، طرف آمریکایی تصور می کرد ما در نقطه 
قرار دادیم که از خطوط قرمز خود عبور خواهیم کرد اما به 
طرف آمریکایی گفتیم برای رسیدن به توافق خوب و پایدار 

در چارچوب رعایت خطوط قرمزمان آمادگی داریم.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه پیام ها میان ما و آمریکایی ها 
همچنان در حال تبادل است، افزود: ما در مسیر دیپلماتیک 
تبادل پیام ها را داریم اما در مسیر اظهارات رسانه ای، کماکان 
برخــی از مقامات آمریکایی مواضــع ریاکارانه خود را ادامه 

می دهند.
امیرعبداللهیــان ابراز امیدواری کرد که با نگاه واقع بینانه 
متناســب با منافع ملت و با رعایــت حداکثری منافع ملی 
کشــور در صورتی که به گام پایانی توافق برسیم بتوانیم از 
یک توافقی خوب، قــوی و پایدار برای دولت و مردم بزرگ 

ایران صحبت کنیم.
آژانس از مسیر فنی به مسیر سیاسی 

منحرف شده است
وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی دربــاره آخرین 
وضعیت مذاکرات رفع تحریم هــا با توجه به قطعنامه اخیر 
شــورای حکام گفت: یکی از نکاتی که در مذاکره برای رفع 
تحریم ها و رسیدن به نقطه پایان مذاکرات مطرح بود، حل 
مســائل اتهامی علیه جمهوری اسالمی ایران بود. پیشنهاد 
طــرف آمریکایی در تبادل پیام ها به ما این بود که برجام را 
مورد تایید قرار بدهیم اما مسائل فیمابین آژانس و جمهوری 
اسالمی ایران در فرصتی مناسب در آینده حل و فصل شود.
وی ادامه داد: معنی این پیام این بود که پیچ و مهره ها و 
توان هسته ای جدیدی که بر مبنای قانون راهبردی مجلس 
در کشــور ایجاد شده است را به کنار بگذاریم و بعد از اینکه 
دســت ایران کاماًل خالی شــد، در مورد مسائل بین ایران و 
آژانــس اقدام کنیم که این مســاله یکــی از خطوط قرمز 

جمهوری اسالمی است.
وزیر امورخارجه یادآور شد: در مذاکرات ماه های گذشته 
با طرف های اروپایی و همچنین روســیه و چین و در تبادل 
پیــام با طرف آمریکایی در این خصــوص تاکید کردیم که 
آژانس همواره از مسیر فنی منحرف شده و در مسیر سیاسی 
گام برداشته است. آنها گفتند که تضمین کرده و به آژانس 

توصیه می کنیم که در مسیر فنی عمل کند.
وی با اشــاره به ســفر اخیر هیاتی از ایران به وین اظهار 
داشت: هیات اعزامی با مدیرکل آژانس به نقشه راهی دست 
یافــت و آنها تاکید که قطعنامه جدیدی در کار نخواهد بود 
و طبق توافــق،  هیات های فنی آژانس به ایران خواهند آمد 
تا پاســخ های خود را دریافت کنند و ابهامات الزم رفع شود 
اما به یکباره با مجموعه جنگ ترکیبی صدور قطعنامه جدید 

علیه ملت ایران مواجهه شدیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد: به ســه کشور اروپایی و آمریکا 
اعالم کردیم که چگونه به شــما اعتماد کنیم، در حالی که 
قرار بود ضامن رفتار فنی آژانس باشید، خود به سمت سوء 

استفاده و رفتار سیاسی و ســوء استفاده سیاسی از آژانس 
برآمدید.

افت و خیزهای آمریکا در پیام ها به ایران
وزیر امورخارجه با اشــاره به توافق فروردین ماه امسال 
میان ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان اظهار داشــت: در 
آن توافق طرف آمریکایی پیشنهاد کرده بود که با رسیدن به 
توافق برجام یا بدون برجام تبادل زندانیان انجام شود. از نگاه 
انسانی موضوع را پذیرفتیم، اما چهل روز بعد طرف آمریکایی 
اعالم کرد که اجازه دهید این توافق همزمان با برجام انجام 
شــود. آن زمان به طرف آمریکایی گفتیم کــه این افت و 
خیزهای شما در گفت و گوهای غیرمستقیم و تبادل پیام ها، 
دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا را قوی تر خواهد کرد 

چرا که موضوع آزادی زندانیان پیشنهاد خود شما بود.
وی ادامه داد: البته 6 ماه گذشت ولی باز در یک و نیم ماه 
گذشته دوباره طرف آمریکایی به فکر تبادل زندانیان هستند 

و ما هم به عنوان مسائل انسانی موضوع را دنبال می کنیم.
رئیس دســتگاه دیپلماســی با تاکید بر اینکه وظیفه ما 
در وزارت خارجه بازگشــت به برجام بــه روش مقتدرانه و 
حکیمانه اســت، اظهار داشت: کار ما در وزارت امور خارجه، 
پیگیری مذاکرات بــا روش مقتدرانه، حکیمانه و مبتنی بر 
تامین امنیت حداکثری منافع ملی در چارچوب بازگشــت 
به برجام است. برجام با همه ضعف ها و قوت هایی که درباره 
آن گفته می شــود، موضوعی اســت که همچنان روی میز 
قرار دارد. البته طرف های مقابل ما هم معتقد هســتند که 
موضوعی که ماه ها در پایان دولت قبلی و یک ســال قبلی 
دولت جدید در مورد آن گفت و گو شده است، این موضوع 

می تواند به نقطه نهایی و پایانی برسد.
تضمین اقتصادی و رفع مسایل باقیمانده آژانس 

باید حل شود
امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر وزیر 
خارجه انگلیس مبنی بر پذیرش متن ماه مارس توسط ایران 
برای رفع تحریم ها، گفت: متنی که االن روی میز قرار دارد 
در نتیجه گفت وگوهای چند ماهه در وین و ایده های مختلف 
در چندماه گذشته است؛ ما در سه موضوع همچنان با طرف 
آمریکایی تفــاوت نظر و اختالف دیــدگاه داریم. طرفهای 
اروپایی با آمریکا هم نظر هســتند؛ امــا اتحادیه اروپا برای 

دستیابی به یک راه حل تالش می کند.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: یکی از موضوعات اختالفی 
حل مســائل باقی مانده آژانس انرژی اتمی است. موضوعات 
دیگــر به تضمین اقتصــادی برمی گردد. ما ســعی کردیم 
موضوع تضمین اقتصادی را فرموله کنیم. اینکه مدت اجرای 
قرارداد شــرکت های خارجی در ایران باید به گونه ای باشد 
که سرمایه گذاری خارجی برای انتقال سرمایه خود به ایران 

اعتماد داشته باشد. وی ادامه داد: اینکه گفته شود ما تا پایان 
دولت بایدن در توافق خواهیم ماند اما فردا را نمی دانیم، باید 
بگوییم که ما در آمریکا با یک قبیله طرف نیســتیم؛ بلکه با 
یک حکومت و یک نظام سیاســی در آمریکا طرف هستیم 
و قرار نیســت رفت و آمد دولت ها بــر توافقات بین المللی 
اثرگذار باشــد. لذا در این موضوعات براساس آخرین متنی 
که نشات گرفته و تجمیع شــده از دیدگاه های کارشناسی و 
تبادالت فزاینده دیدگاه های دو طرف از ســوی آقای بورل 
مواجهیم. اما همچنان معتقدیم متن باید در ســه موضوع 

مشخص، قوی تر شود.
امیرعبداللهیان افزود: ســومین مورد اختالفی بین ایران 
و طرف مقابل این اســت که در راستای تضمین اقتصادی، 
این بازی که طرفهای غربی ایجاد کردند و تســری تحریم 
به طرفهای ثالــث را یک عامل برای تــداوم تحریم ها قرار 
دادند، باید با یک مکانیزم مورد تفاهم از میان برداشته شود. 

همچنان پیام ها در این رابطه ادامه دارد.
وی در پاســخ به سوال دیگری درباره تضاد رفتار و گفتار 
مقامات آمریکایی درباره مذاکرات، گفت: آمریکایی ها در میز 
تبادل پیام ها در مســیر دیپلماسی به یک شکل و در مسیر 
رســانه به شــکل دیگری عمل می کنند. وقتی به آنها پیام 
می دهند که این چه رفتار متناقض و متعارضی است؟ پاسخ 
می دهند که در رسانه نگاهشان به رفتار داخل آمریکا است و 

نیازهای افکار عمومی در داخل اینگونه ایجاد می کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان اضافه کرد: اما برای 
ما قابل درک اســت که اظهارات مقامات آمریکایی اظهارات 
دوگانه با هدف تشدید اغتشاش در ایران و گرفتن امتیاز در 

میز مذاکره دنبال می شود.
آمادگی ایران برای برگزاری نشست وزرای خارجه 

عضو برجام در وین
امیرعبداللهیان در پاسخ به ســوالی درباره برجام اظهار 
داشــت: درخصوص برجام فهم همه طرف ها این است که 
در ماه های گذشــته به اندازه کافی گفت وگو و مذاکره انجام 

شده است.
وزیــر امــور خارجه گفــت: در موضوعات باقــی مانده 

دیدگاه های ما تبادل شده است.
مــا در آخرین پیامی که هفته گذشــته بــه هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپا داریــم، اعالم کردیم که در چهارچوب 
دیدگاه هایی که ارائه شــده است چنانچه طرف های مقابل 
آماده باشند می توانیم در آینده نزدیک نشست وزرای خارجه 

عضو برجام را در وین برگزار کنیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: آقای بــورل در حال 
پیگیری و هماهنگی اســت و زمانی این اتفاق خواهد افتاد 
که ما نسبت به خواسته های منطقی خودمان در این مسئله 

مطمئن شویم.
عربستان هنوز به توافق های خود عمل نکرده است

امیرعبداللهیان در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه مسیر 
روابط ایران و عربستان با اشاره به دخالت این کشور در امور 
داخلی ایران چگونه خواهد بود، گفت: ما در عرصه سیاسی 
نســبت به آنچه که در دور پنجم گفــت و گوهای تهران و 
ریاض در کشور عراق به توافق رسیدیم پایبند هستیم و آنچه 
را که در آن توافق طرف ایرانی باید انجام می داد، انجام شده 
است. بخش هایی از آن توافق هنوز از سوی مقامات سعودی 
انجام نشده است. وی ادامه داد: ما گفت وگو و همکاری تهران 
و ریاض را به دالیل مختلف مفید و مناسب و موثر برای صلح 
و امنیت در منطقه می دانیم. از اینکه یک رســانه شناخته 
شده به نام عربستان سعودی در وقایع هشت هفته گذشته 
ایران نقش ترویج ترور و تروریسم را ایفا کرد، گالیه و انتقاد 
خودمان را به مقامات عربســتان سعودی منعکس کردیم و 
جمهوری اسالمی ایران این اقدام رسانه ای غیرسازنده را در 

تعارض با توافقات تهران و ریاض در بغداد می داند.

امیرعبداللهیان:

تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریم ها ادامه دارد
آمادگی ایران برای برگزاری نشست وزرای خارجه عضو برجام در وین

هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا :

به احیای برجام نزدیک نیستیم
هماهنگ کننده روابط راهبردی در شــورای 
امنیــت ملی آمریــکا در اظهاراتــی عنوان کرد 
که دیدگاه واشــنگتن درخصــوص جلوگیری از 
دســتیابی ایران به سالح هسته ای هیچ تغییری 
نکرده اســت. به گزارش ایســنا، جــان کربی، ، 
هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای امنیت 
ملی آمریکا روز سه شنبه در اظهاراتی عنوان کرد: 
ما شــاهد این بوده ایم که ایران به کاهش زمان 
گریز هســته ای خود ادامه داده است. به همین 

خاطر است از زمانی که به روی کار آمدیم تالش 
کردیم تا احیا یا بازگشــت مجدد بــه برجام را 
دنبال کنیم. مشخصا ما حتی نزدیک به رسیدن 
به این هدف نیســتیم. وی ادامــه داد: ما نه تنها 
با نگرانی پیشرفت هســته ای ایران بلکه توسعه 
توانایی های موشک های بالیستیک این کشور را 
نظاره گر هســتیم. ما به همین خاطر می خواهیم 
اطمینــان حاصل کنیم که تمامــی گزینه ها در 
دسترس رئیس جمهور باشد. جان کربی در انتها 

گفت: ما به طور حتم دیدگاه خود را درخصوص 
جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی تسلیحات 
هسته ای تغییر نداده ایم.  »رابرت مالی« نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران هفته گذشته در جمع 
خبرنــگاران در پاریس با اشــاره به اینکه فروش 
پهپاد توســط ایران به روسیه و ناآرامی های اخیر 
در ایــران تمرکــز آمریکا را از توافق هســته ای 
برداشته است، اظهار کرد که آمریکا در دیپلماسی 

را باز خواهد گذاشت.

سه کشور اروپایی عضو برجام که با اهمال 
و بی عملی خود توافق هسته ای را به پوسته ای 
خالــی تبدیــل کرده اند، با صــدور بیانیه ای 
مشترک درباره واکنش ایران به قطعنامه ضد 
ایرانی شــورای حکام ادعا کردند که اقدامات 
ایران فراتر از محدودیت های برجام اســت و 

آن را تهی تر کرده است.
به گزارش ایرنــا، در این بیانیه که پس از 
تائید تدابیر جبرانی ایران توســط آژانس بین 
المللی انرژی اتمــی، در تارنمای وزارت امور 
خارجه انگلیس منتشــر شــد آمده است: ما، 
دولت های فرانســه، آلمان و بریتانیا تازه ترین 
گام های ایران را که توسط آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی )IAEA( تایید شــده برای 
گسترش بیشــتر برنامه هسته ای اش محکوم 

می کنیم.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در بیانیه ای اعالم کرد که ایران 
تولیــد هگزافلوراید اورانیوم بــا خلوص 60 
درصــد را با اســتفاده از دو آبشــار خود در 
نیروگاه غنی سازی ســوخت فردو آغاز کرده 
است. سه کشور اروپایی که هفته پیش با ارائه 
قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، اقدام غیر ســازنده ای 
را در مسیر دیپلماسی برای ازسرگیری اجرای 
با  ایران  برجام برداشــتند، مدعی شــده اند: 
افزایش توانایی های تولید خود در تاسیســات 
فردو و نطنز، فراتــر از محدودیت های برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( و با تسریع تولید 
اورانیوم غنی شــده، گام های مهم دیگری را 
در جهت تهی کردن برجام برداشته است. به 
ویژه تصمیم ایران برای افزایش تولید اورانیوم 
با غنای باال )HEU( در تاسیسات زیرزمینی 

خود در تاسیسات فردو، نگران کننده است.
تروئیــکا ادعــا کرده اند که اقــدام ایران 

چالشــی برای نظام جهانی منع اشاعه است. 
نویســندگان ایــن بیانیه با چشم پوشــی از 
زرادخانه های مملو از کالهک های اتمی رژیم 
صهیونیستی که تهدیدی جدی برای امنیت 
جهان بشمار می رود مدعی شده اند که تدابیر 
جبرانی ایران، ضمن اینکه »خطرات مرتبط با 
اشاعه تســلیحات اتمی را به همراه دارد هیچ 

توجیه غیرنظامی معتبری نیز ندارد.«
انگلیــس، آلمان و فرانســه در این بیانیه 
ادعــا کرده اند کــه واکنش ایران به نســبت 
پنــج ماه پیش، زمانی که به گفته آن ها ایران 
»تمام اقدامات شفاف ســازی مرتبط با برجام 
را متوقف کرد، نگران کننده تر اســت.« آن ها 
تدابیــر جبرانــی ایــران را »غیرقابل قبول« 
ارزیابی و ادعا کرده اند: ایــران طبق معاهده 
منع گسترش تســلیحات هسته ای موظف به 

اجرای کامل توافقنامه پادمان است.
تروئیکا بر همین اساس مدعی شده اند: ما 
به رایزنی در کنار شــرکای بین المللی درباره 
بهترین روش برای پرداختن به تداوم تشدید 

گام های هسته ای ایران ادامه خواهیم داد.
شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی ۲6 آبان ماه قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
و سه کشــور اروپایی را با ۲6 رای موافق، ۲ 
رای مخالــف و ۵ رای ممتنــع تصویب کرد. 
ســازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به این 
قطعنامه تولید اورانیوم در تاسیسات فردو را تا 
غنای 60 درصد افزایش داد. اقدامات صورت 
گرفته در فردو شامل تولید محصول اورانیوم 

UF6 با غنای 60 درصد برای نخستین بار در 
این مجتمع بوده و گفتنی اســت غنی سازی 
60 درصد در مجتمع شــهید احمدی روشن 

)نطنز( نیز همچنان ادامه دارد.
واکنش قابل پیش بینی ایران

از سوی دیگر ، نماینده روسیه در واکنش 
به آغاز غنی ســازی 60 درصدی اورانیوم در 
ســایت فردو، آن را پاســخی قابل پیش بینی 
به تالش آمریکا و تروئیکای اروپا در شــورای 
حــکام جهــت افزایــش تنش هــا پیرامون 
مسئله هســته ای ایران تلقی کرد. »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللــی در ویــن در واکنش بــه بیانیه 
تروئیــکای اروپا]آلمان، فرانســه و انگلیس[ 
در پی آغاز غنی ســازی ایران در سایت فردو 
در صفحه توییترش نوشــت: تروئیکای اروپا 
ایــران را به خاطر تصمیمش بــرای افزایش 
فعالیت های غنی ســازی اش انتقاد کرد. آن ها 
نقش خودشــان در این تحــوالت را فراموش 
کرده انــد. اولیانوف در ادامه نوشــت: تصمیم 
تهــران پاســخی قابل پیش بینــی به تالش 
تروئیکای اروپا و آمریکا برای افزایش تنش ها 
در هفته گذشــته در شــورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است.
یک »گاوداری« را سایت هسته ای 

اعالم می کنند
در ایــن میــان، »محمــد اســالمی« در 
گفت وگو با ایســنا با تاکید بــر اینکه برنامه 
توسعه صنعت هســته ای ایران در چارچوب 

پادمان جامع است و این حق قانونی ماست و 
مطابق قوانین آژانس طرح های توسعه ای خود 
را پیــش می بریم، افزود: ما ایــن برنامه را با 

وجود تحریم های بیست ساله پیش می بریم.
وی  با بیــان اینکه در مذاکــرات برجامی 
جمع بندی این بود کــه مطالعات ادعایی در 
قالب پی ام دی کنار گذاشته شود، گفت: در 
مذاکرات و اسناد نهایی نوشتند که شواهدی 
که نشــان دهد ایران انحرافی از برنامه صلح 
آمیز داشته است، وجود ندارد. از این رو، طرح 

دوباره این مباحث جایگاهی ندارد. 
رئیس ســازمان انرژی اتمــی اظهار کرد: 
ایران می خواهــد به این رفتار با اســتاندارد 
دوگانه پایــان دهد. مــا در چارچوب قانون 
راهبــردی ظرفیت هســته ای مــان را پیش 
می بریــم و بارها هم گفتیم صدور قطعنامه یا 
اســتفاده ابزاری از قطعنامه در شورای حکام 

نمی تواند نتایجی به دنبال داشته باشد.
اســالمی تاکید کرد: هر قطعنامه ای حتما 
عکس العملــی دارد و پیش تر و از آنجایی که 
در این قطعنامه باز به مسایلی پرداخته شده 
که اساسا موضوعیت ندارد و قبال حل  و فصل 
شده، اعالم کرده بودیم اگر قطعنامه ای صادر 
شــود به آن واکنش نشــان می دهیم، از این 
روز با حضور بازرســان آژانس برخی اقدامات 
هســته ای انجام شــد از جملــه گازدهی به 
زنجیره هــای جدید در نطنز و شــروع تولید 
اورانیــوم 60 درصد در فــردو. وی  اعالم کرد 
کــه تولید اورانیوم 60 درصــد در فردو برای 

اولین بار و با همان ماشــین های نسل جدید 
IR6انجام می شود.

رئیس ســازمان انــرژی اتمــی گفت: ما 
همــواره گفته ایم کــه با آژانس بــرای رفع 
ابهامات همــکاری کرده و می کنیم. ما انتظار 
نداریم یک بخشــی از آنچه در ســند ۲01۵ 
برجــام که یک بســته جامــع و مالک عمل 
است به فراخور مطرح شــده و کاری موازی 
دوباره شــکل گیرد. ما همه مسایل مان را با 
آنها در ســند ۲01۵ تعیین تکلیف کردیم و 
اگر طرف های مقابل اراده الزم را داشته باشند 
و ایــن منطق را بپذیرند که به ســند ۲01۵ 
برگردنــد، ما هم آماده تعامــل و همکاری با 
آنها هســتیم. معاون رئیس جمهــور درباره 
ادامــه مذاکرات با آژانس در شــرایط فعلی و 
موضوع سفر بازرسان به تهران گفت: ما اعالم 
کردیم آقای گروسی اگر می خواهند می توانند 
به ایــران بیایند. همچنین دربــاره مذاکرات 
با آژانــس گفته بودیم که به مــوارد ادعایی 
و ســواالت، پاسخ داده شده اســت اما اینکه 
آژانس قانع نشده و به دنبال آن مالحظاتی از 
سوی سه کشور اروپایی و آمریکا شکل گرفت 
تا از این مســاله به عنوان اهرم فشار استفاده 
کنند، درســت نیست. این مسایل قبال نیز در 
قالــب پی ام دی در ۲01۵ مطرح شــده بود 
که در آن زمان پاســخ الزم به آنها داده شده 
اســت. اسالمی خاطرنشــان کرد: کشورهای 
غربی نباید از آژانس به عنوان ابزار سیاســی 
استفاده کنند، باید از این شیوه ها برای تحت 
فشــار قرار دادن ایران دســت بردارند. ایران 
همواره با آژانس همکاری و حسن نیت داشته 
است، درحالی که این همکاری ها دیده نشد. 
آمریکا از برجام خارج شــد و ایران باقی ماند، 
این اقدام و تصمیم ایران برای اعتمادسازی و 

حسن نیت بود.

آلمان، بریتانیا و فرانسه به غنی سازی 60 درصدی در فردو واکنش نشان دادند

نگرانی تروئیکای اروپا از پیشرفت برنامه هسته ای ایران
اولیانوف: پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام قابل پیش بینی بود


