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اختالفنظرها درخصوص برجام به جنگ لفظی کشیده شد

امیرعبداللهیان:

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

تشدید تنش میان تهران -واشنگتن

بهزودی به مذاکرات هستهای
بازمیگردیم

وزیر خارجه کشورمان در گفتوگویی با شبکه
ان بی سی تاکید کرد که آمریکا برای بازگشت به
تعهداتش ذیل برجام تاکنون هیچ اقدام عملی
انجام نداده است.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
امور خارجه کشورمان روز جمعه در گفتوگویی با
شبکه ان بی سی گفت که رئیسجمهور جو بایدن
باید اقدامات عملی را پشت حرفهای دیپلماتیک
خود قرار دهد تا نشان دهد که واشنگتن برای
احیای برجام جدی است.
امیرعبداللهیان گفت :آنها میگویند «ما آماده
بازگشت به تکمیل تعهداتمان هستیم» اما هیچ
اقدام عملی برای نشان دادن و ثابت کردن عزمشان
به ملت و دولت جدید ایران نشان ندادهاند و بدتر
از همه این است که همزمان تحریمهای جدیدی
را اعمال کردهاند.
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد که این به
عهده آمریکا است که نشان دهد پس از خروج سه
سال پیش دونالد ترامپ از برجام ،واشنگتن برای
بازگشت به این توافق جدی است.
وی در این زمینه گفت :به عبارت دیگر ،رئیس
جمهوری بایدن به رفتار رئیس جمهوری پیشین
خود اعتراض کرده و همچنان نیز میکند اما
تحریمهایی که آقای ترامپ علیه ایران اعمال کرده
بود توسط آقای بایدن به دقت ادامه پیدا میکنند.
امیرعبداللهیان پرسید که اگر آمریکا در دنبال
کردن مذاکرات جدی بود ،پس چرا در حال
«انباشت» اقدامات (علیه ایران) است.
وی گفت :این نشان ه و سیگنالی منفی به ایران
است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد:
واقعیت امر این است که ما سالهاست از برجام
منفعتینبردهایم.
وی عنوان کرد که دولت جدید ایران در حال
ارزیابی مذاکراتی است که دولت پیشین انجام
داده است.
وزیر خارجه کشورمان بیان کرد :ما در حال
ارزیابی هستیم و میتوانم بگویم که ما دیدارهای
زیادی داشتیم و پنجره دیپلماسی و مذاکرات را باز
خواهیم گذاشت و به زودی به مذاکرات بازخواهیم
گشت.
امیرعبداللهیان اشاره کرد که ایران در این هفته
«گفتوگوهای سازندهای» با مقامات آلمانی و
انگلیسی در خصوص مسائل هستهای داشته
است و جمعه برنامه دیدار با مقامات فرانسوی
را دارد.
وی همچنین عنوان کرد که ایران با تبادل
زندانیان با آمریکا مشکلی ندارد.
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ایران
آماده تالفی کردن هرگونه اقدام علیه امنیت ملی
خود از جمله ترور دانشمندان هستهای و اقدامات
خرابکارانه در سایتهای هستهای است ،اظهار
کرد :اگر ایران مدارک معتبری به دست بیاورد،
سریع و بدون طفره به شیوه خود پاسخ خواهد
داد .امیرعبداللهیان همچنین تاکید کرد که پرونده
ترور سردار شهید سلیمانی همچنان بسته نشده
است.
وی گفت :از دیدگاه ما این پرونده همچنان
بسته نشده است .عامالن و کسانی که این اقدام
تروریستی را علیه قهرمان ملی و قهرمان ایران
در مبارزه با تروریسم انجام دادهاند باید محاکمه
شوند.
به گزارش ایسنا ،قدرت های جهانی تاکنون شش
دور مذاکرات پیرامون احیای توافق هسته ای در
وین را برگزار کرده اند .این مذاکرات میان ایران و
دیگر اعضای کمیسیون مشترک برجام و با حضور
آمریکا در محل مذاکرات برگزار شد .البته ایران و
آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمی نداشتند و تنها
از طریق نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در
مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار می گرفتند.
برگزاری دور هفتم این مذاکرات تا پس از
تشکیل دولت سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور
کشورمان به تاخیر افتاد و زمان دقیقی برای از
سرگیری مذاکرات مشخص نشد.
این مذاکرات در راستای بازگشت دوجانبه ایران
و آمریکا به پایبندی کامل به توافق هسته ای است
و در این راستا پیش می رود که بتواند از طریق
اقداماتی هماهنگ شده ،موجب بازگشت آمریکا و
ایران به برجام شود.
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از آن سو یک مقام آمریکایی افزود :در طول
نشست مجمع عمومی سازمان ملل ،هیچ پیشرفتی
در مذاکرات ایران صورت نگرفته است .در حالی
که ایران برنامه هستهای خود را گسترش میدهد،
آمریکا بیکار نخواهد نشست.
همچنین قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا
چندین طرح ضد ایرانی را برای اضافه شدن به
عنوان متمم به متن الیحه بودجه دفاعی آمریکا
پیشنهاد کردند که این طرحها بامداد جمعه (به
وقت تهران) در این مجلس به تصویب درآمدند.
پایگاه خبری «واشنگتنفریبیکن» که از
رسانههای نزدیک به نومحافظهکاران آمریکایی است
نوشته نمایندگان جمهوریخواه در این مجلس،
قصد دارند از «قانون اختیارات دفاع ملی» (الیحه
بودجه دفاعی) برای مقابله با ایران استفاده کنند.
فارس گزارش می دهد :فریبیکن که مخالف
هرگونه مذاکره با ایران و حامی براندازی نظام
جمهوری اسالمی است مدعی شده این طرحها
همچنین قصد دارند به افشاگری درباره «امتیازهای
اعطاشده به ایران» از سوی دولت «جو بایدن» در
مذاکرات برجامی بپردازند.
ادعای این رسانه در حالی مطرح شده که دولت
آمریکا به هیچ یک از تعهدات و وعدههایش برای
بازگشت به برجام عمل نکرده و عمال ًادامه سیاست
موسوم به فشار حداکثری علیه ایران را در دستور
کار قرار داده است.
گزارش فریبیکن حاکی است «کمیته مطالعاتی
جمهوریخواهان» به عنوان بزرگترین فراکسیون
حزب جمهوریخواه درکنگره که از ماهها پیش
تحقیقات درباره دیپلماسی دولت بایدن با ایران
را شروع کرده در تدوین این طرحهای ضد ایرانی
نقش داشته است.
یکی از این طرحها ،وزارت خزانهداری آمریکا را
ملزم میکند در صورت صدور معافیت تحریمی
برای ایران ،فورا ً کنگره را از این موضوع مطلع کند.
هدف از این طرح ،جلوگیری از کنار گذاشتن کنگره
از وضعیت مذاکرات دولت بایدن با ایران عنوان
شده است.
در طرح دیگر ،از دولت بایدن خواسته شده
گزارشی با موضوع «عملیاتهای محرب ایران در
خاک آمریکا» به کنگره ارائه دهد .فریبیکن مدعی
شده هدف از ارائه این طرح رسیدگی به افزایش
فعالیت ایران در خاک آمریکا است.
طبق گزارش فریبیکن در سومین طرح از وزیر
دفاع آمریکا خواسته شده کنگره را از «تهدیدهای
کوتاهمدت و بلندمدت مربوط به شبهنظامیان تحت
حمایت ایران در عراق» مطلع کند.
بخش دیگری از سند الیحه بودجه دفاعی به
رابطه بین ایران و چین پرداخته است .دولت آمریکا
ملزم شده به صورت منظم کنگره را از روند روابط
نظامی مین ایران و چین مطلع کند.
با این حال ،هنوز مشخص نیست کدامیک از
این طرحها تصویب شده و کدامیک رد شدهاند .دو
عضو مجلس نمایندگان آمریکا بامداد جمعه بدون
ارائه به جزئیات دقیق گفتهاند که طرحهایشان علیه
ایران به تصویب کنگره رسیده است.
«نیکولمالیوتکیس»،عضوجمهوریخواهمجلس
نمایندگان آمریکا بامداد جمعه در توییتر نوشت
مجلس نمایندگان آمریکا الحاق متمم پیشنهادی او
درباره ایران به الیحه بودجه دفاعی آمریکا را پذیرفته
است .این قانونگذار آمریکایی مدعی شده طرح او
خواستار «شفافیت کامل» دولت بایدن در هرگونه
توافق با ایران ست.
کالودیا تنی ،دیگر عضو جمهوریخواه مجلس
نمایندگان آمریکا هم در توییترش نوشته سه طرح
او که خواستار افزایش نظارت بر ایران هستند در
قالب الیحه بودجه به تصویب رسیده است.
تصویب این طرحها به معنی تبدیل شدن آنها
به قانون نیست .این طرحها تنها در صورتی به
قانون تبدیل میشوند که در متن الیحه بودجه
دیگر شاخه قانونگذاری کنگره آمریکا (یعنی مجلس
سنا) نیز به تصویب رسیده و سپس به امضای
رئیسجمهور آمریکا برسند.
دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از
طریق مذاکرات جاری در شهر وین ،پایتخت اتریش
زمینههای الزم برای بازگشت کشورش به توافق
هستهای برجام را فراهم کند.
تا کنون  ۶دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا
و سایر طرفهای برجام غیر از ایران برای تسهیل
بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است .طرفها
میگویند پیشرفتهای ملموسی در این مذاکرات
حاصل شده ،اما پارهای اختالفات کماکان باقی
است.
یکی از زمینههای اختالف در این مذاکرات اصرار
آمریکا بر حفظ برخی از تحریمهایی است که دولت
«دونالد ترامپ» بعد از خروج از برجام علیه ایران

دولت جدید ایران برای شروع
مذاکرات برجام به فرصت نیاز دارد

درگیریهای لفظی ایران و آمریکا بیشتر شده و البته هرکدام از مقامات طرفین توپ را به زمین دیگری میاندازد .امیرعبداللهیان هم طی روزهای گذشته
آمریکایی ها را متهم به سیگنال دهی درباره مذاکرات کرده است.

برخی شرایط
و محرکها
وجود دارند
که بواسطه
ترکیب شدن
بایکدیگر،
میتوانند
احتمال
اوجگیری قابل
توجهتنشها
میان تهران و
واشنگتن را
تقویتکنند
اعمال کرده است .مضاف بر این ،دولت بایدن اعالم
کرده هیچگونه ضمانتی نمیتواند درباره عدم خروج
دوباره دولتهای بعدی آمریکا از برجام بدهد.
مضاف بر این ،مقامهای دولت آمریکا پیش از این
تصریح کردهاند که قصد دارند از ورود به برجام به
عنوان «سکویی» جهت پرداختن به سایر اختالفات
از جمله مسائل موشکی و منطقهای استفاده کنند.
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده با توجه به
اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده این
واشنگتن است که باید با رفع تحریمها به توافق
بازگردد و الزم است اجرای تعهدات آمریکا مورد
راستیآزمایی قرار گیرد .تهران البته تأکید کرده
اصرار یا عجلهای برای بازگشت آمریکا به توافق
ندارد.
اوج گیری اختالفات ایران و آمریکا
در همین رابطه البته پایگاه خبری-تحلیلی نشنال
اینترست در گزارشی ،به محرکها و عواملی که در
ماههای آتی میتوانند بر شدت و سطح تنشها
میان تهران و واشنگتن بیفزایند اشاره کرده و به
طور خاص به این مساله اشاره کرده که تنشهای
جاری با تهران قابل پیشگیری بود اگر دولت ترامپ
به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج نمیشد و
ایران را تحریک به تحقق پیشرفتهای قابل توجه ِ
هستهای نمیکرد.
نشنال اینترست در این رابطه مینویسد:
«مهمترین و برجستهترین مشکل سیاست خارجی
آمریکا که احتماال در هفتههای آتی میتواند به تیتر
ک رسانههای جهان تبدیل شود ،موضوع ِ تشدید
ی ِ
تنشهای واشنگتن با ایران است .تنشهایی که
از این قابلیت برخوردارند تا به برخوردهای نظامی
نیز ختم شوند .البته که هنوز در این رابطه قطعیتی
وجود ندارد و میتوان از این وضعیت دوری کرد .در
این رابطه ،برخی شرایط و محرکها وجود دارند که
بواسطه ترکیب شدن با یکدیگر ،میتوانند احتمال
اوج گیری قابل توجه تنشها میان تهران و واشنگتن
را تقویت کنند.
اول از همه باید به ناکامی احتمالی دولت بایدن
در بازگشت به توافق برجام اشاره کرد (توافق چند
جانبهای که به نحو قبال توجهی برنامه اتمی ایران
را محدود میکرد و در عین حال مزایای اقتصادی را
نیز به تهران اختصاص میداد) .نباید فراموش کرد
ت آمریکا به ریاست جمهوری دونالد
که این دول ِ
ترامپ بود که به توافق برجام خیانت کرد و به
صورت یکجانبه از آن خارج شد (در سال .)۲۰۱۸
اکنون ایاالت متحده آمریکا در دوره بایدن است که
باید از آنچه ترامپ در قبال برجام انجام داد ،خیلی
زود فاصله بگیرد.
به گزارش فرارو ،باید پذیرفت که ایران در
پاسخ به رویههای آمریکا در مورد برجام ،در عین ِ
خویشتنداری ،پله پله به آن پاسخ داد .ایران یک
سال پس از خروج ترامپ از برجام ،همچنان در
چهارچوب تعهدات خود در قالب این توافق باقی
ماند .پس از آن بود که ایران با تشدید جنگ
ت ترامپ علیه خود ،رو به اقدامات
اقتصادی دول ِ
متقابل و پیشرویهای هستهای آورد .دولت ایران

طالبان:

این نکته را برای آمریکا روشن ساخته که اگرچه
پاسخ فشارهای آمریکا را با فشارهای متقابل خواهد
داد ،با این حال ،از بازگشت کامل به توافق برجام
(نسخه اولیه این توافق که در سال  ۲۰۱۵میالدی
امضا شد) استقبال میکند (بازگشتی که بار دیگر
حامل امتیازات برجامی برای ایران باشد).
در این رابطه ،دولت بایدن با چالشهایی رو به رو
است که تا حد زیادی ریشه در موانع و تحریمهای
گستردهای دارند که دولت سابق آمریکا به ریاست
جمهوری ترامپ آنها را ایجاد کرده است .اقداماتی
که همه و همه بر آن بوده اند تا مانع از بازگشت
دولت فعلی آمریکا به توافق برجام شوند (در این
رابطه دولت ترامپ حتی تحریمهایی را در زمینه
حقوق بشر و موارد ادعایی ِ مرتبط با تروریسم علیه
ایران وضع کرده که صرفا معطوف به توافق برجام و
سختتر کردن بازگشت به آن توسط هر دولتی در
آمریکا هستند) .با این همه ،دولت بایدن باید تمام
تالش خود را کند تا از خیانتها و بدعهدیهای
دوران ترامپ در مورد برجام فاصله گیرد و در قالبی
درست به این توافق بازگردد.
با این همه ،دولت بایدن عمال معادله برجام را
با طرح این مسئله که بایستی در مورد موضوعات
گستردهتری با ایران (ورای مسئله هستهای) به
توافق رسید ،پیچیدهتر کرده است .در این رابطه
به طور خاص دولت بایدن بر مذاکره با ایران در
مورد توان موشکی این کشور تاکید داشته است.
این در حالی است که اساسا آمریکا نسبت به
قابلیتهای مخرب نظامی دیگر کشورهای منطقه،
هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهد.
موضع گیریهای دولت بایدن مبنی بر گسترده
کردن دامنه مذاکرات برجامی اگرچه میتواند به
مثابه تاکتیکی موثر جهت تحت فشار قرار دادن
ایران تلقی شود ،با این حال اعتماد الزم جهت
بازگشت به توافق برجام و تبعیت از الزامات آن را
از بین برده و حتی به منتقدان برجام این بهانه و
استدالل را داده که باید هرچه سریعتر این توافق را
نابود کرد .موضع گیریهای ابتدایی آنتونی بلینکن
وزیر خارجه آمریکا حتی قبل از این به عنوان وزیر
خارجه این کشور منصوب شود ،مبنی بر اینکه ابتدا
ایران باید به چارچوب توافق برجام بازگردد ،اساسا
این مسئله را که این آمریکا بوده که در ابتدا از توافق
برجام خارج شده ،نادیده گرفته و میگیرد.
جدای از اینها نباید فراموش کرد که عملکرد ِ
فاجعه بار دولت بایدن در مساله افغانستان ،عمال
دولت وی را تحت فشار قرار خواهد داد که به جای
اتخاذ رویکردی نرم و انعطاف پذیر در قبال ایران ،با
رویکرد ِ سخت گیرانه تری در مذاکره با تهران حاضر
شود .این بدان معناست که دولت بایدن در مسیر
مذاکرات برجامی ،تمایل کمی جهت امتیازدهی به
ایران دارد و عمال فضا را برای احیای توافق برجام (به
سهم خود) چندان مساعد نخواهد ساخت.
از طرفی نباید مولفه اسرائیل را نیز در معادله
هستهای ایران و به طور کلی موضوعات مرتبط با
تهران دور از نظر داشت .اساسا تل آویو به هرگونه
تعامل و دیپلماسی با تهران حساس است .در این

رابطه اخیرا شاهد بودیم که بنی گانتس وزیر دفاع
اسرائیل اعالم کرد که تل آویو آماده است تا با توافق
اتمی ایران کنار بیاید .اندک زمانی بعد سخنگوی
وی تصحیح کرد که گانتس با هرگونه بازگشت به
توافق برجام مخالف است اگرچه که امکان دارد با
یک توافقِ طوالنی تر ،قویتر و گستردهتر موافقت
کند .دولت کنونی اسرائیل در مقایسه با دولت
نتانیاهو که  ۱۲سال در قدرت بود ،هیچ تفاوتی در
نوع ِ رویکردهایش در قبال ایران ندارد و همچنان به
رویههای مخرب در این رابطه به جای ِ استفاده از
دیپلماسی ،اعتقاد راسخ دارد.
انجام ِ ترور و اقدامات خرابکارانه علیه تاسیسات
اتمی ایران از سوی اسرائیل ،از مدتها قبل
فضای مذاکرات اتمی با تهران را با چالش روبهرو
کرده است .این مساله در نوع خود موجب شده
تا مخالفان و منتقدان توافق برجام در ایران نیز
دست باال را پیدا کنند و این طیف به آن گروه از
سیاستمداران ایرانی که به تعامل با آمریکا و حل
دیپلماتیک مسئله برجام اعتقاد دارند ،حمالت
گستردهای را انجام میدهند.
اقدام دولت سابق آمریکا در خروج یکجانبه از
برجام و تداوم یافتن روند تحریمها علیه تهران در
دولت بایدن ،همه و همه موجب شده اند تا دولت
جدید ایران به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی،
ت
نسبت به آمریکا بی اعتماد باشد و از آن درخواس ِ
ارائه تضمینهایی مبنی بر عدم تکرار مجدد مسائلی
از این نوع را داشته باشد .درخواستی که مخصوصا
با توجه به سابقه آمریکا و نوع رفتارهایش در قبال
ایران ،چندان شگفتانگیز نیست.
یکی دیگر از مولفههای اساسی که میتواند
در ماههای آتی به درگیری و تنش میان تهران و
واشنگتن ختم شود ،کناره گیری دولت ترامپ از
برجام و به طور خاص به راه انداختن جنگ اقتصادی
نامحدود علیه تهران است .اگر دولت ترامپ چنین
نکرده بود ،ایران همچنان در قید تعهدات برجامی
خود بود و سطح تنشها میان دو طرف نیز پایینتر
از شرایط فعلی بود .در شرایط کنونی ،آمریکا به
هیچ عنوان نمیتواند انتظار داشته باشد وقتی که
به تعهدات ابتدایی خود در قبال ایران عمل نکرده
(در قالب برجام) ،ایران باب ِ گفتگوهای جدید را با
آن باز کند.
نباید فراموش کرد که اگر گفتوگوهای آتی برجام
با ایران شکست بخورند ،تهران به تصمیمهای
راهبردی دیگری روی خواهد آورد .تصمیماتی که
در نوع خود میتوانند احتمال اوج گیری تنشها با
تهران را افزایش دهند .در این رابطه به طور خاص
رهبران اسرائیل مدام از تهیه طرحهایی جهت حمله
به ایران خبر میدهند .در این زمینه آمریکا کمترین
اعتراضی به موضع گیریهای رهبران اسرائیل علیه
ایران نمیکند .امری که عمال با ژستهای دولت
بایدن مبنی بر ضرورت اتخاذ دیپلماسی با تهران
در تضاد است .در پاسخ به موضع گیریهای
اسرائیلیها نیز مسئوالن ارشد نظامی ایران ،متقابال
از تهیه طرحهایی جهت هدف قرار دادن اسرائیل
خبر میدهند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به
عنوان هماهنگ کننده برجام خواهان از سرگیری
مذاکرات وین برای احیای توافق هستهای ایران
است ،گفت باید به دولت جدید تهران که به
تازگی کار خود را آغاز کرده است ،فرصت داده
شود.
به گزارش ایرنا ،جوسپ بورل در گفتوگو با
شبکه تلویزیونی فرانس  ۲۴درباره دیدارش با
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران
در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در نیویورک توضیحاتی ارائه داد.
وی اظهار کرد :وزیر امور خارجه ایران به
وضوح تمایل خود را برای اینکه مذاکرات وین به
زودی آغاز شود ،نشان داد .این مقام اتحادیه
اروپا تصریح کرد :از نظر من این ابراز تمایل،
صادقانه ،معتبر و قابل اعتماد بود و امیدوارم که
مذاکرات به زودی در وین آغاز شود.
بورل یادآور شد وزیر امور خارجه ایران تنها
 ۲۸روز است که کار خود را در این سمت آغاز
کرده است و «باید به او کمی بیشتر وقت داد؛
اما گمان میکنم که مذاکرات وین به زودی آغاز
میشود».
وی در برابر این سوال که آیا در جریان
مذاکراتش با امیرعبداللهیان تغییری را در زبان
ایران احساس کرده است ،گفت که دو طرف
وارد جزئیات نشدند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یادآور
شد که مذاکرات برجام بین ایران و جامعه جهانی
(روسیه ،چین ،انگلیس ،آلمان و فرانسه) جریان
دارد و «وظیفه من هماهنگی مذاکرات بین اعضا
است».
بورل خاطر نشان کرد :باید به یاد داشته باشیم
که این توافق داشت خوب کار میکرد ،اما دولت
ترامپ به طور یکجانبه خرابش کرد.
توافق هستهای ایران و گروه موسوم به ۵+۱
و اتحادیه اروپا در سال  ۱۳۹۴به امضا رسید و
به موجب قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل متحد تأیید شد؛ اما دونالد ترامپ در ۱۸
اردیبهشت  ۱۳۹۷به طور یکجانبه به مشارکت
آمریکا در این توافق پایان داد و تروریسم
اقتصادی را با هدف فشار حداکثری علیه مردم
ایران اعمال کرد.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از
برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل
کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده میدادند
آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران میکنند،
فرصت دهد .پس از گذشت یک سال از خروج
آمریکا از برجام و بی عملی اروپا ،تهران اعالم
کرد در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش
خواهد داد .کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد
توافق هستهای برجام وبه صورت بازگشتپذیر
انجام شد.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری
مسئولیت پذیر اعالم کرده است که در صورت
لغو تمام تحریمهای آمریکا به نحوی که قابل
راستی آزمایی باشد ،به اجرای تعهداتش در
برجام بازمیگردد.

دومین نفتکش ایرانی حامل سوخت
وارد سوریه شد

دومین نفتکش حامل سوخت ایران وارد بندر
بانیاس سوریه شد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه المنار ،حزب
الله لبنان در بیانیه ای اعالم کرد که دومین
نفتکش حامل سوخت ایران پنجشنبه شب
ساعت  ۱۰وارد بندر بانیاس سوریه شد.
بر اساس این گزارش ،اولین محموله سوخت
ایران هفته پیش وارد لبنان شد و با جشن و
استقبال مردم این کشور همراه بود.

اردوغان:

با ایران مشکلی نداریم

شروع خوبی با بایدن نداشتیم

وزیر فرهنگ و اطالعرسانی طالبان گفت که این گروه ضمن تالش برای برقراری روابط با همه کشورها به دنبال به دست آوردن کرسی
دائم در سازمان ملل است.
به گزارش فارس ،ذبیح الله مجاهد سخنگوی سابق و وزیر فرهنگ و اطالعرسانی دولت موقت طالبان روز جمعه در مصاحبه
با رسانههای روسزبان ،به بیان مواضع این گروه در خصوص موضوعات مختلف کرد.
او به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که طالبان به دنبال برگرداندن «اشرف غنی» به افغانستان نیست و فقط میخواهد که او
اموالی که با خود از افغانستان برده است تا به یکی از شعب بانکهای افغانستان بازگرداند؛ چرا که این اموال برای مردم این
کشور است .مجاهد در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین «سهیل شاهین» سخنگوی طالبان به عنوان نماینده افغانستان
در سازمان ملل پرداخت و گفت که مقامات سازمان ملل تا این لحظه پاسخی در این باره به درخواست طالبان ندادهاند.
وزیر اطالعرسانی طالبان همچنین از میانجیگری قطر و کشورهای دیگری که او از آنها با عنوان «دوست» نام برد ،استقبال کرد
و گفت این کشورها میتوانند واسطه شوند تا سازمان ملل کرسی افغانستان را به طالبان واگذار کند.
به گفته ذبیحالله مجاهد ،نماینده طالبان در سازمان ملل تالش خواهد کرد تا رابطه افغانستان با اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای اسالمی در منطقه را توسعه
دهد و مهمترین برنامه طالبان در سازمان ملل نیز همین موضوع است.
رابطه با روسیه و ایران
وزیر فرهنگ و اطالعرسانی دولت موقت طالبان در خصوص رابطه این گروه با کشورهای دیگر گفت که طالبان تالش دارد روابط حسنهای با جامعه جهانی
برقرار کند و در خصوص رابطه با روسیه نیز گفت که دولت طالبان تمایل دارد هیأتی به مسکو اعزام کند.
او گفت که روسیه و ترکیه و کشورهای دیگر میتوانند طرحهای اقتصادی خود را در افغانستان به اجرا درآورد؛ او بخش آموزش و بهداشت را از جمله موضوعات
مورد عالقه طالبان برای سرمایهگذاری دیگر کشورها عنوان کرد.
ذبیحالله مجاهد در خصوص رابطه طالبان با ایران نیز گفت« :در حال حاضر اختالفی با تهران نداریم و تالش میکنیم روابط خود را با ایران توسعه دهیم».
او در بخش دیگری از سخنان خود بر مخالفت شدید طالبان با حضور هرگونه نیروی خارجی در افغانستان یا برپایی پایگاه نظامی تأکید کرد و افزود« :ما با
همه جهان حتی با آمریکاییها تعامل میکنیم ،اما این روابط باید در چارچوب اصول خودمان باشد».
وزیر اطالعرسانی طالبان تأکید کرد که این گروه هرگز اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود.

جب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه گفت که احساس میکند روابط با جو بایدن ،همتای آمریکاییاش ،از زمان ورود وی به کاخ
سفید شروع خوبی نداشته است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه مجمع عمومی
سازمان ملل در نیویورک با اشاره به روابط کشورش با آمریکا گفت :امیدوارم که به عنوان دو کشور عضو ناتو بتوانیم مانند
دوست با یکدیگر رفتار کنیم نه به صورت خصمانه .اما اوضاع کنونی نشان دهنده روابط خوب بین دو کشور نیست.
وی همچنین گفت که با دولتهای قبلی آمریکا یعنی جورج بوش پسر ،باراک اوباما و دونالد ترامپ روابط خوبی داشته ،اما
نمیتواند بگوید که از آغاز روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا روابط به خوبی آغاز شده است.
اردوغان همچنین گفت ،پیش از روی کار آمدن بایدن از واشنگتن ناراضی بود به ویژه بابت حذف آنکارا از پروژه جنگندههای
اف ۳۵-پس از آنکه دولت ترکیه قرارداد خرید چند میلیارد دالری سامانههای دفاعی موشکی روسیه موسوم به اس ۴۰۰-را امضا
کرد.
وی ادامه داد :اف ۳۵-را خریدیم ۱.۴ ،میلیارد دالر پول دادیم و اف ۳۵-را به ما تحویل ندادند .برای ما ،اما سامانههای دفاعی موشکی روسی انجام شد و به ما
تحویل داده شد .برگشت به گذشته غیرممکن است .آمریکا باید این را بفهمد .ترکیه صادقانه رفتار کرد ،اما متاسفانه آمریکا این طور نبود و نیست.
اردوغان با اشاره به افغانستان و بی ثباتی پس از خروج اخیر آمریکا و تسلط طالبان ،تاکید کرد :این ایاالت متحده است که باید در صورت خروج گسترده
شهروندان افغان هزینه آن را بپردازد .ما اکنون هزاران مهاجر و پناهجو در کشور داریم و قابل توجیه نیست که ترکیه باز هم به روی مهاجران باز باشد و آنها
را بپذیرد.
رئیس جمهوری ترکیه در مورد دولت جدید طالبان در افغانستان نیز گفت :مایه تاسف است که در اوایل ماه جاری میالدی هنگامی که کابینه تماما تشکیل
شده از مردان تندرو تشکیل شد ،یک رهبری فراگیر شکل نگرفت .سیگنالهایی در حال مشخص شدن است که نشان از تغییرات میدهد و حاکی از آن است
که شرایط فراگیرتری در دولت جدید افغانستان وجود دارد .اگر چنین گامی برداشته شود ،میتوانیم به بحث بپردازیم که با این دولت جدید چه میتوانیم انجام
دهیم.
اردوغان درباره دیدار برنامهریزی شده خود با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه در سوچی در دریای سیاه در  ۲۹سپتامبر نیز گفت که آنها درباره روابط
دوجانبه و سوریه به ویژه وضعیت ادلب ،آخرین پایگاه شورشیان در این کشور ،گفتگو خواهند کرد.

