سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

خبر
تحریمهایآمریکاعلیهخطوطهواپیمایی
ایران

وزارت بازرگانــی آمریکا از اعمال تحریم علیه ســه فروند
هواپیمای باری متعلق به خطوط هواپیمایی ایران خبر داد.به
گزارش رویترز ،وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد
که سه فروند هواپیمای بوئینگ  ۷۴۷متعلق به شرکتهای
هواپیمایی ایران که به روسیه خدمات باری ارائه میکنند
را به لیست تحریمهای خود اضافه کرده است.اداره امنیت
و صنعت وزارت بازرگانی آمریکا میگوید که هواپیماهای
س ایر قشم
تحت کنترل شرکتهای هواپیمایی ماهان ،فار 
و ایرانایر کاالهایی را ازجمله قطعات الکترونیکی به روسیه
ارسال کردهاند و این باعث نقض قوانین صادرات وضع شده
توسط آمریکا علیه روسیه شده است.

واکنش آمریکا به اظهارات اخیر رئیسی
دربارههولوکاست

مشاور امنیت ملی آمریکا و نماینده این کشور در مبارزه
با یهودیستیزی به اظهاراتی که رئیسجمهور ایران اخیرا ً
در گفتوگویی با یک شبکه آمریکایی درباره هولوکاست
مطرح کرد ،واکنش نشــان دادند.به گزارش ایسنا ،جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به اظهارات
سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور ایران که در گفتوگویی
در پاسخ به سوالی درباره هولوکاست مطرح کرده بود ،در
صفحه توییترش اظهارات رئیسجمهور ایران را تکاندهنده
خواند.عالوه بر این ،دبورا لیپشتات ،نماینده ویژه آمریکا در
نظارت بر یهودیســتیزی و مبارزه بــا آن نیز در صفحه
توییترش درخواست رئیسجمهور ایران مبنی بر تحقیق،
برای تعیین کردن اینکه هولوکاست رخداده است یا نه ،را
خطرناک عنوان کرد.واکنش این مقامات آمریکایی در پی
این مطرح میشود که رئیسی اخیرا ً در گفتوگو با شبکه
ســیبیاس در پاسخ به این ســوال که آیا به هولوکاست
باور دارد؟ عنوان کرد« :ببینید مسئله تاریخی باید توسط
محققان و تاریخنگاران موردبررسی قرار بگیرد .نشانههایی
وجود دارد که این اتفاق انجامگرفته است .اگر اینطور است
باید اجازه دهند در خصوص آن بررسیهایی انجام بگیرد».

دیدار وزیر خارجه قطر با نماینده
آمریکا در امور ایران

وزیر خارجه قطر با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار
و رایزنی کرد.وزارت خارجه قطر اعالم کرد که محمد بن
عبدالرحمن ،وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل با رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران دیدار و رایزنی کرده اســت.الخلیج آنالین
اعالم کرد که محمد بن عبدالرحمن در خصوص تحوالت
مذاکرات هســتهای ایران و دیگر تحوالت منطقه با مالی
تبادلنظر کرده است.پیشازاین محمد بن عبدالرحمن
آل ثانی ،وزیر خارجه قطر در صفحه توییتر خود نوشت
که با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران دیدار
داشتم .او نوشت« :در این دیدار در خصوص راههای تقویت
روابط دوجانبه و آخرین تحوالت مذاکرات ایران و آمریکا
در خصوص بازگشت به برجم رایزنی گردیم».محمد بن
عبدالرحمن نوشــت که کشــورش در این راستا تالش
خواهد کرد .این در شرایطی است که امیرعبداللهیانوزیر
خارجه ایران نیز برای شرکت در مجمع عمومی سازمان
ملل در هیاتی به ریاست سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
کشورمان به نیویورک سفر کرده است.روز گذشته ،شیخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخستوزیر و وزیر
امور خارجه قطر و عبداهلل بو حبیب وزیر امور خارجه لبنان
نیز وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتوگو کردند.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق:

السودانی ،تنها گزینه ما برای
نخستوزیریاست

به دنبال انتشار اخبار ضدونقیضی مبنی بر احتمال تغییر
نامزد چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تصدی پست
نخســتوزیری ،این ائتالف با رد این اخبار تأکید کرد که
محمد شیاع السودانی ،گزینه نهایی و بدون تغییر آن برای
تصدی پست مذکور است.به گزارش شفق نیوز ،چارچوب
هماهنگی شــیعیان عراق ،بهجز جریان صدر ،اعالم کرد
که نشســتی را با حضور تمامی رهبــران این چارچوب و
محمد شیاع السودانی ،نامزد معرفیشده توسط چارچوب
هماهنگی برای تصدی پســت نخستوزیری عراق برگزار
کرده اســت.چارچوب هماهنگی در بیانیهای در پایان این
نشست اعالم کرد که رهبران چارچوب تحوالت سیاسی
و امنیتــی عراق را موردبررســی قــرار دادند و همچنین
تالشهای انجامشــده بــرای برگزاری مراســم اربعین را
ستودند.در این بیانیه در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی
بر مطرحشدن گزینه تغییر السودانی بهعنوان نامزد تصدی
پست نخستوزیری عراق تأکید شد« :السودانی تنها گزینه
چارچوب هماهنگی است و هر اخباری غیرازاین شایعه بوده
و صحت ندارد».رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق
همچنین در این نشست تالشها برای ازسرگیری جلسات
پارلمان را موردبررسی قرار دادند.
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ناظران سیاسی از احتمال گفتوگوهای هستهای در حاشیه اجالس سازمان ملل ،خبرمی دهند

تیم تصمیمگیر در نیویورک

همدلــی| رئیسجمهور ایران بــه همراه وزیر
امور خارجه و همچنین مذاکرهکننده اصلی تیم
هستهای ،هماکنون بهمنظور شرکت در اجالس
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر
میبرند .شــرایط برای گفتوگوهای برجامی در
راهروها و اتاقهای همنشینی سازمان ملل ،بیشتر
از پیش فراهمشده است .اینجا همهچیز بهسرعت
پیش مــیرود و هیچ اتفاق غیرمنتظرهای دور از
انتظار نیست .ساختمان سازمان ملل ،بارها شاهد
رویارویی وزرای خارجه ایران و آمریکا و گفتگوی
آنها در دورههای پیشین بوده است .زمینهسازی
برای دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا در حاشیه
این اجالس نیز ،قبل از این ،بارها مشاهدهشــده
اســت .این بار نیز بااینکه سید ابراهیم رئیسی با
چند پاسخ «خیر» تأکیدی در باب احتمال گفتگو
با مقامهای آمریکایی ،ایران را ترک کرده است اما
همچنان به باور ناظران سیاسی ،امکان گفتگو و
بده بستانهای سیاسی در سطوح پایینتر وجود
دارد.بر اســاس برخی گمانهزنیها ،حضور علی
باقری ،رئیس تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در
هیات جمهوری اسالمی ایران در سفر به نیویورک
نشان میدهد ،ایران برای هرگونه مذاکره در جهت
احیای برجم آمادگی دارد.
این در شــرایطی اســت که از چند هفته پیش،
مذاکرات احیای برجــم به حالت تعلیق درآمده
اســت .طرف ایرانی بر این باور اســت که آمریکا
خ مناســبی به آخرین
با این ادعا که ایران پاســ 
جمعبندی آنها نداده اســت ،توپ را در زمین
ایران انداخته و سعی کرده است که ایران را مقصر
شــرایط ایجادشــده معرفی کنند .این در حالی
اســت که البی مقامات صهیونیستی از چندی
قبل و برگزاری انتخابات کنگره آمریکا و پارلمان
اسراییل مانع دولت بایدن برای ادامه مذاکرات در
وین و توافق احتمالی بود.روز گذشته مذاکرهکننده
ارشد روســیه در مذاکرات وین نیز با واکنش به
اظهارات اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا دربــاره مذاکرات ،از مقصر جلوه دادن ایران
به خاطر وضع فعلی روند احیای برجم انتقاد کرد.
او در صفحه توئیتر خود نوشت« :به نظر میآید
مقصر جلوه دادن نشانهای است که مذاکرات وین
در یک بنبست قرار دارد .اگر اینطور باشد ،این
وضعیت نتیجه عوامل متعددی است ».اولیانوف
ادامه داد« :تالش برای اینکه تمام تقصیرها را به
گردن ایران بیندازیم ،منصفانه نیست .مذاکرات
بیشازحد به برنامه سیاســی داخلی طرف دیگر
مذاکرات بســتگی دارد».این اظهارات اولیانوف
در پی این مطرح میشــود که هماهنگکننده

مذاکرات وین ،در جریان حضور در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل ،با گفتن اینکه فکر نمیکند
دیدار با سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور ایران
مفید واقع شود ،انتظارات را درباره ایجاد گشایشی
در زمینه مسئله توافق هستهای ایران کاهش داد.
بورل در گفتوگویی با پولیتیکو در حاشــیه این
نشست ،گفت که اتحادیه اروپا تمامی طرفین را
تشــویق میکرده است تا باالخره ده متر آخر در
روند احیای توافق هســتهای را نیز طی کنند .او
همچنین گفت« :انتظار ندارد بهزودی پیشرفتی
در زمینه این مســئله در خــال مذاکراتی که
اتحادیه اروپا تسهیلگر آن است ،حاصل شود».
هماهنگکننده مذاکرات وین گفت« :در سه ماه
اخیر ،این تعامل و روند چندمرحلهای نزدیک و
همسو بوده است .فعالیت بین طرفین مذاکرات
در حال بهبود و رســیدن به نتیجــه بود ،اما در
هفتههــای اخیر ،اینطور نبود .ما در حال حاضر
در یک بنبست قرار داریم».
او بــا تالش بــرای مقصر جلــوه دادن ایران در
وضعیت فعلی مذاکرات وین گفت« :درخواست
آخر از ســوی ایران ،بهدرســتی در راستای یک
توافق نبود و اگر قرار باشد بگوییم این هفته اتفاقی
میافتد یا نه من میگویم که فکر نمیکنم ».بورل
همچنین در پاسخ به اینکه آیا حاضر به دیدار با
رئیسجمهور ایران خواهد بود ،با اشاره به اینکه
در ماه ژوئن به تهران ســفر کرد تا موانع را از سر
راه روند احیای برجم بردارد ،گفت« :آنها به من
قول دادند ،به دوحه رفتند ،به وین رفتند .من فکر
نمیکنم این چیزی باشــد که بهواسطه دیدار با
رئیسجمهور حل شــود ».جوزپ بورل ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده
مذاکرات وین ،پیشتر نیز گفته بود« :این آخرین

متن پیشنویس و آخرین پیشنهاد برای رسیدن
به توافقی بر سر احیای توافق هستهای است .ایران
پیشنهادات خود درباره متن پیشنویس توافق و
درباره پاســخ آمریکا را به اتحادیه اروپا ارائه کرده
است».از ســوی دیگر ،روز گذشته وزیر خارجه
فرانســه نیز در اظهاراتی عنــوان کرد که هیچ
پیشنهاد بهتری برای ایران جهت احیای برجم بر
روی میز مذاکره قرار ندارد.
به گزارش ایسنا ،کاترین کلونا ،وزیر خارجه فرانسه
روز دوشــنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل در نیویورک در خصــوص مذاکرات احیای
برجم به خبرنگاران گفت« :هیچ پیشنهاد بهتری
بر روی میز قرار ندارد و این بر عهده ایران اســت
که تصمیم درســت را بگیرد ».او در ادامه عنوان
کرد که هیچ ابتکاری برای خارج کردن شرایط از
وضعیت کنونی وجود ندارد.این در شرایطی است
که مقامات روســیه و چین و سه کشور اروپایی
در دو ماه اخیر از پاســخهای ایران به جمعبندی
نهایی ارائهشده از متن پیشنویس توافق استقبال
کردند .تقریباً همه کشورهای درگیر در مذاکرات
بر سر متنی که جوزپ بورل در نهایت ارائه کرد
تا حد زیاد و قابلتوجهی تفاهم داشتند و اساساً
تفاهم سیاسی در همان زمان ایجادشده بود؛ اما
در جریان ردوبدل شدن پیامها ،طرف آمریکایی
بر ســر یکی دو موضوع بهویژه حمایت سیاسی
این کشورها از بسته شدن موضوعات باقیمانده
میــان ایران و آژانس دبه کردند .آنها با این ادعا
که بررسی ســواالت آژانس از ایران در چارچوب
برجم نیســت و موضوعی پادمانی نیست تأکید
داشتند که نباید حلوفصل این مساله به برجم
گره زده شــود این در حالی بود که بسته شدن
این ســواالت از خطوط قرمز ایران در مذاکرات

است.ایران خواهان این است که همانطور که در
توافق  2015ســواالت آژانس درباره فعالیتهای
گذشــته ایران همزمان با اجــرای برجم حل و
خاتمه یافت ،درباره چند سوال فعلی نیز باید به
همین شکل رفتار شود .درعینحال کارشناسان
بینالمللی به این مساله اذعان دارند که انتخابات
کنگره مانــع کار دولت آمریکا اســت و در این
میانفشار مقامات اســراییل حائز اهمیت است.
با وجود توقف موقت رایزنیهای فشــرده میان
ایران و آمریکا با هماهنگی نماینده اتحادیه اروپا،
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه روز
دوشنبه گفت که مذاکرات و رایزنیها برای رفع
تحریمها بهصورت طبیعی در چارچوب معمول از
طریق اتحادیــه اروپا ادامه دارد و هرگونه تحولی
در این چارچوب خواهد بود .کنعانی درباره سفر
علی باقری به نیویورک به همراه رئیسجمهور و
احتمال برگزاری دور تازهای از مذاکرات برجامی
در حاشــیه مجمع عمومی گفته است« :حضور
مذاکرهکننده ارشــد ایران در این ســفر ،برای
همراهی با هیأت عالیرتبه جمهوری اســامی
ایران است و برنامه تعریفشدهای برای گفتوگو
در خصوص مذاکرات رفع تحریمها در چارچوب
این نشســت و اجالس وجود ندارد؛ اما بهصورت
طبیعی نشستهای بینالمللی فرصت خوبی برای
برگزاری نشستهای سیاسی ،انجام مذاکرات بین
کشــورها و فرصتی برای تبادلنظر در خصوص
موضوعات موردعالقه کشورهاست ».سخنگوی
وزارت امور خارجه اما احتمال اینکه در حاشیه
این نشســت گفتوگوهایی در خصوص موضوع
هستهای و مذاکرات رفع تحریمها صورت بگیرد
را رد نکرده و گفته است ،ایران از هر فرصتی برای
بیان دیدگاههای خود استفاده میکند.
حضور مذاکرهکننده ارشــد ایــران در نیویورک
درحالیکه مقامات کشــورهای عضو برجم نیز
در این روزها در این شــهر در رفتوآمد هستند،
گویای آن است که اگر طرف مقابل حرفی برای
گفتن داشته باشد ،زمینه گفتوگو فراهم است.
بااینوجود ،هرگونه مذاکره و رایزنی در چارچوب
مذاکرات وین و با هماهنگی انریکه مورا یا شخص
جوزپ بورل انجام خواهد شــد که پیامها میان
ایــران و آمریکا را ردوبــدل میکنند .به گزارش
ایسنا ،هرچند آمریکا تحتفشار اسراییل در آمریکا
و ســرزمینهای اشغالی است اما حضور مقامات
ارشــد مذاکرهکننده و عالی ایــران در نیویورک
فرصت مجددی برای مذاکره را رو به روی آنها
قرار میدهد ،توافق در دسترس است؛ اینکه از این
فرصت استفاده کنند یا نه به آنها بستگی دارد.

ایران ،آماده ارسال 600هزار تن سوخت به لبنان

همدلی| ایران به هیات رســمی لبنانی که اکنون در تهران به سر
میبرد اعالم کرده اســت که طی  ۵ماه  ۶۰۰هزار تن ســوخت به
لبنان ارسال خواهد کرد .این در حالی است که بر اساس گزارشها،
نفتکشهای ایرانی حامل سوخت آماده هستند که طی یک یا دو
هفته آینده به سمت لبنان حرکت کنند .پیشازاین وزارت خارجه
لبنــان اعالم کرده بود که عبداهلل بوحبیــب ،وزیر خارجه لبنان در
حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران دیدار و رایزنی کرده است .وزارت
خارجه لبنان اعالم کرد که امیرعبداللهیان در این دیدار بر آمادگی
ایران برای ارسال سوخت به لبنان و تقدیم کمکهای دیگر برای غلبه
بر مشــکالت تأکید کره است .این در شرایطی است که از روز شنبه
گذشته یک هیات رسمی لبنانی به تهران آمده است تا در خصوص
پرونده سوخت و برق و کمکهای ایران به لبنان با مسئوالن ایرانی
رایزنی کند .این هیات لبنانی با مســئوالن مربوطه در وزارت نیرو و
نفت ایران نیز رایزنی کردهاند.شبکه لبنانی المنار به نقل از یک مسئول
در سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت اعالم کرد« :مسئوالن
ایرانی و لبنانی در خصوص ســه موضوع رایزنی میکنند؛ کمک به
لبنان در زمینه سوخت بر اساس توافق انجامشده با نجیب میقاتی،
نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان و ولید فیاض ،وزیر انرژی این
کشور ،اصالح شبکههای برق و ساخت نیروگاههای تولید برق ».این
مسئول همچنین اعالم کرد که نفتکشهای ایرانی حامل سوخت
آماده هستند که طی یک الی دو هفته آینده بهسوی لبنان حرکت
کنند و در بندری که طرف لبنانی مشخص میکند پهلو بگیرند.
در همین حال ،ناصر کنعانی ،سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست
خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشرشده
در مورد سفر تیمی از وزارت انرژی لبنان به ایران و دیدار اخیر سفیر
ایران در بیروت با وزیر انرژی لبنان گفت« :روابط ایران با دولت و ملت
لبنان روابط دوســتانهای است و ایران همواره تالش کرده در جهت
کمک به رفع مشکالت لبنان اعم از مشکالت سیاسی و بهویژه در دو
سال اخیر کمک به رفع مشکالت اقتصادی لبنان و خاصه در حوزه

انرژی نقش سازندهای را ایفا کند .ایران در چارچوب مناسبات سازنده
و دوستانه با لبنان و در راستای توسعه همکاریهای دوجانبه با این
کشور در سطوح مختلف با این کشور ارتباط دارد و گفتوگوهایی
هم با وزارتخانههای مربوط به حوزه انرژی لبنان انجام داده است».
کنعانی با بیان اینکه حمایت از دولتهای دوســت و کمک به رفع
مشکالت اقتصادی آنها از سیاستهای اصولی ما است و این موضوع
در مورد لبنان نیز صدق میکند ،گفت« :گفتوگوهایی بین دو کشور
در سطوح مختلف انجامشده اســت ازجمله در دیدار سفیر ایران با
مقامات لبنان ازجمله وزیر انرژی این کشــور .ما بر مبنای خواست
دولت لبنان اعالم آمادگی کردیم که در چارچوب ظرفیتهای فنی
و اقتصادی دو کشور راهکارهای کمک اقتصادی به لبنان را بررسی
کنیم ،در این چارچوب گفتوگوها ادامه دارد و ایران متناســب با
ظرفیتهای خود و متناسب با ظرفیت لبنان حتماً آمادگی دارد به
رفع مشکالت لبنان در چارچوب منافع و مصالح دوجانبه کمک کند.
این سیاســت کلی و اصولی ایران است و انشاءاهلل با مذاکرات بین
دو کشور زمینه برای کمک اقتصادی به لبنان بیشتر از گذشته فراهم
شود».کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگار پرسشکننده مبنی بر اینکه
آیا این کمک رایگان خواهد بود؟ گفت« :بحث رایگان مطرح نیست.
گفتوگوهای ما در حوزه مناسبات اقتصادی و تأمین انرژی در قالب
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یک بسته در حال انجام است و موضوع رایگان موضوعیت ندارد ،بلکه
کمک به رفع مشــکالت انرژی هم در حوزه سوخت و هم در حوزه
برق مطرح است و امیدواریم مذاکرات پیش رو بین دو کشور به رفع
بخشی از نیازهای ملت لبنان کمک کند».
پیشازایــن نیز ،دبیر کل حزباهلل لبنان با بیان اینکه برادران ایرانی
وعده کمک در زمینه تأمین ســوخت به ما دادهاند ،گفت که هیاتی
از وزارت انرژی این کشــور عاز م تهران خواهد شــد .او تأکید کرد:
«برادرانمان در جمهوری اسالمی ایران به ما وعده دادند که در زمینه
سوخت به لبنان کمک کنند ».همچنین ولید فیاض ،وزیر انرژی و
منابع آبی دولت پیشــبرد امور لبنــان در اظهاراتی گفته بود« :ما از
هر کمک و بخششــی که از طرف دولتهای دوست بیاید استقبال
میکنیم ».او تأکید کرد« :ما در این راستا مشخصات سوخت موردنیاز
بــرای نیروگاههای تولید برق را آماده کردیم و به طرفهای ذیربط
اعالم میکنیم و بر روی ســایت وزارت انرژی نیز قرار خواهیم داد».
وزیر انرژی لبنان تأکید کرد« :نیروگاههای تولید برق به هر یک لیتر
سوخت نیاز دارند و با توجه به افزایش دمای هوا در تابستان این امر
بر هیچکس پوشیده نیست».این اظهارات الفیاض در پاسخ به سخنان
اخیر سید حسن نصراهلل دبیر کل حزباهلل لبنان است که گفته بود
آمادگی تأمین سوخت از ایران را دارد .دبیر کل حزباهلل لبنان اخیرا ً
در گفتوگو با شبکه المیادین در خصوص بحران سوخت لبنان تأکید
کرد« :من حاضرم از ایران ســوخت وارد کنم اما مساله این است که
دولت لبنان باید این امر را بپذیرد ،هیچکسی در لبنان جرات این کار
را ندارد زیرا از تحریمهای آمریکا میترسند».
همچنین وئام وهاب ،رئیس حزب التوحید العربی لبنان نیز تأکید کرد
که پیشنهاد سید حسن نصراهلل ،دبیر کل حزباهلل لبنان برای آوردن
سوخت از ایران تحولی مثبت است و باید اجرایی شود .هرکس که با
این پیشنهاد مخالفت کند باید رسوا شود .وهاب در ادامه خاطرنشان
کرد« :به عقیده من مخالفت با این پیشنهاد خیانت به مردم و منافع
مردم اســت زیرا نفتی که از عراق وارد کردیم آخر ماه اوت به پایان
خواهد رسید .از سوخت ایرانی استقبال میکنیم».

خبر
رئیس سازمان انرژی اتمی:

آژانس ،به دنبال بستن پرونده ایران است

محمد اسالمی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران در برنامه صف اول شبکه خبر ،با اشاره به توافق
سال گذشته با رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،گفت« :پیشتر ،آژانس اعالم کرد که ۲پرونده از
مکانهای ادعایی را میبندد و در مورد  ۲مکان بعدی ،ایران
باید روشنگری بیشتری انجام دهد اما بعدا ً از آن دو مکان،
یک پرونده را بستند که البته مجددا ً پرونده همان مکان را
باز کردند .برای مثال یکی از این اماکن یک معدن متروکه
است که بیش از  ۳۰سال استفادهنشده است».این معاون
رئیسجمهور گفت« :در جمهوری اسالمی ایران یک مورد
فعالیت هستهای وجود ندارد که به آژانس اعالمنشده باشد
یا آژانس از آن بیاطالع باشد و تمام فعالیتها تحت نظارت
آژانس اســت .امروز در حدود  ۲درصد از ظرفیت هستهای
دنیا مربوط به ایران است ،اما حدود ۲۵درصد از بازرسیها
از ایران انجام میشــود .آژانس و مدیــرکل باید از جایگاه
حقوقی آژانس صیانت کنند».اسالمی تصریح کرد« :پیغامها
و پیامهایی که از طرف آژانس آمده ،نشان میدهد که قصد
بستن این پرونده را دارند .امیدواریم صادق باشند و بیش از
این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی
بتوانند فشــار حداکثری خود را اعمال کنند .موضوع حائز
اهمیت این اســت که اراده سیاسی باید برای بستن وجود
داشته باشد ،اراده سیاسی االن برای فشار است درحالیکه
باید اراده سیاســی خود را خرج بستن پرونده کند».رئیس
سازمان انرژی اتمی درباره برنامه پیشنهادی ایران در مجمع
عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی توضیح داد« :پیشنهاد
قطعی و مشــخص ما ،طرح موضــوع خاورمیانه عاری از
سالحهای هســتهای در مجمع عمومی آژانس بینالمللی
است».او گفت« :در نشست اخیر شورای حکام ،بسیاری از
کشورها برای صدور قطعنامه علیه ایران همکاری نکردند که
این مساله دارای پیام خوبی بود؛ فقط یک بیانیه در چهاربند
منتشر شد که در بند چهارم آن مواضع اروپاییها آمده بود».
اسالمی اظهار کرد« :صهیونیستها دنبال این هستند که
با تغییراتی در  NPTبتواننــد جای پای خود را باز کنند
که هنوز با سایر اعضا به اجماع نرسیدهاند».رئیس سازمان
انرژی اتمی در ادامه درباره نیت اروپاییها از توافق با ایران
عنوان کرد« :عالئم و نشانهها که در یک سال گذشته وجود
داشت و هنوز هم ادامه دارد ،حاکی از این است که اروپاییها
اراده کردهاند که توافــق صورت گیرد اما نیت اصلی آنها
انزوای ایران اســت و بهنوعی با توافق هستهای میخواهند
زمان بخرند که ما را تضعیف کنند».او خاطرنشــان کرد:
«اروپاییها با داشتن چرخه سوخت ما مخالف هستند زیرا
چرخه سوخت نماد داشتن قدرت است و اروپاییها از قبل
از انقالب نیز موافق این موضوع نبودهاند».

اردوغان :پوتین ،خواستار پایان جنگ است

رئیسجمهور ترکیه در مصاحبهای گفت ،کشــورش برای
پایان جنگ بین روسیه و اوکراین تالش میکند.به گزارش
ایسنا ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در گفتوگو
با شــبکه تلویزیونی پی.بی.اس آمریکا گفــت« :ما اکنون
در تــاش برای حل این بحران هســتیم .مــا گامهایی را
اتخاذ کرده و به نقطه مشــخصی رسیدهایم .از سوی دیگر
اقداماتــی را در قبال موضوع کریــدور انتقال غالت صورت
دادیم».رئیسجمهــوری ترکیه در این مصاحبه گفت« :در
دیدارهایی با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه در
ازبکســتان و در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای
متوجه شــدهام که رئیسجمهوری روسیه به دنبال پایان
سریع درگیریها در اوکراین اســت».او ادامه داد« :متوجه
شــدم که آنها با جدیت ،تالش میکنند تا این درگیری
در اوکراین خیلی سریع پایان یابد .این وضعیت یک مشکل
بزرگ اســت».اردوغان که برای شرکت در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبرد ،همچنین
اضافه کــرد« :از پوتین و همتای اوکراینــیاش ولودیمیر
زلنسکی میخواهم تا مستقیماً صحبت کنند تا راهحلی برای
پایان این درگیری بیابند».رئیسجمهوری ترکیه همچنین
ادامــه داد« :ما آرزو داریم تا روســای جمهوری اوکراین و
روسیه گردهم بیایند .بیایید آنها را دورهم جمع کنیم .من
میخواهم همهچیز را از آنها بشنوم .ما هنوز موفق نشدهایم،
اما من ناامید نیستم».کرملین پیشــتر اعالم کرده بود که
رهبران روســیه و اوکراین تنها باید برای امضای توافقهای
مشخصی که توسط مذاکرهکنندگان برای آنها آمادهشده
اســت ،مالقات کنند .ترکیه در خالل جنگ با مســکو و
کییف ارتباط برقرار کرده اســت .این کشور استفاده از زور
توسط روسیه را محکوم کرد ،اما درعینحال از پیوستن به
تحریمهای بینالمللی علیه مسکو خودداری کرده است.آنکارا
همچنین در قرارداد با میانجیگری سازمان ملل برای اجازه
صادرات غالت از بنادر اوکراین که در ماه ژوئیه  ۲۰۲۲بین
روسیه و اوکراین توافق شد ،مشارکت داشته است.اردوغان
در خصوص موضــوع کریدور نقلوانتقال غالت بار دیگر بر
خواسته خود برای آنکه بهزودی صادرات غالت از روسیه از
سر گرفته شود تأکید کرد و گفت :تنها آرزوی من اطمینان
از ارسال محمولهها به کشورهای توسعهنیافته یا فقیر است نه
کشورهایتوسعهیافته.

