هتل «کوبورگ» میزبان مذاکرات «وین» است

چهارشنبه  ۳آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3358

یک خبرنگار اتریشی گزارش کرد هتل «پله کوبورگ» بار دیگر قرار است میزبان نشست هشتم آذرماه «وین» برای احیای برجام باشد« .استفانی لیختنشتاین»
خبرنگار نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» گزارش کرد نشست آتی  29نوامبر (هشتم آذرماه) «وین» برای احیای برجام در هتل «پله کوبورگ» برگزار خواهد شد.
وی در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد ،در این باره نوشت« :متوجه شدهام که مذاکرات هستهای ایران مجددا به پله کوبورگ منتقل خواهد شد».

سیاسی

اخبار

مخبردرنشستشوراینخستوزیران
شانگهایسخنرانیمیکند

معاون اول رئیسجمهور در بیستمین نشست شورای
نخس��توزیران سازمان همکاری ش��انگهای که از طریق
ویدئوکنفرانس به میزبانی کشور قزاقستان برگزار میشود،
ش��رکت و سخنرانی خواهد کرد .به گزارش فارس ،محمد
مخبر ،معاون اول رئیسجمهور در بیستمین نشست شورای
نخس��توزیران سازمان همکاری ش��انگهای که از طریق
ویدئوکنفرانس به میزبانی کشور قزاقستان برگزار میشود،
شرکت میکند .بر همین اساس ،مخبر روز پنجشنبه از طریق
ویدئوکنفرانس در این نشست مواضع جمهوری اسالمی ایران
را در زمینههای مختلف اقتصادی ،امنیتی و فرهنگی تشریح
خواهد کرد .الزم به ذکر است همزمان با سفر رئیسجمهور
تویکمین اجالس
کشورمان به تاجیکستان و شرکت در بیس 
سران سازمان همکاری شانگهای در شهریورماه ،اعضای اصلی
این سازمان با عضویت جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو
اصلی موافقت کردند و هماکنون فرآیند عضویت کامل ایران
در این سازمان در حال انجام است.
سرلشکرسالمی:

بسیج فرمول گذر انقالب
از سختیهاست

فرمانده کل سپاه از بسیج به عنوان فرمول گذر انقالب از
سختیها نام برد و گفت :حضرت امام خمینی با ژرفاندیشی
و نگاهی ملکوتی توانستند به یک شاهکار بزرگ که طلوع یک
خورشید در سپهر انقالب اسالمی یعنی بسیج مستضعفین
اس��ت ،دست بزنند .به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر
پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در همایش مسؤوالن حوزههای بسیج دانشجویی
دانش��گاههای کشور که همزمان با سالروز تأسیس بسیج
دانشجویی و طالب به فرمان حضرت امام خمینی(ره) برگزار
ش��د ،گفت :امام خمینی با ژرفاندیشی و نگاهی ملکوتی
توانستند به یک شاهکار بزرگ که طلوع یک خورشید در
سپهر انقالب اسالمی یعنی بسیج مستضعفین است ،دست
بزنند .وی افزود :بعدها که زمان گذشت و حجم فاصلهها
روشن و شکوه ما در قلههای انقالب اسالمی مشخص شد،
فهمیدیم این خالقیت و ذکاوت ذهنی چه نهادی را روی
زمین ایجاد کرد که فرمول گذر انقالب از س��ختیها بوده
است .فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه وقتی آمریکاییها
منطقه را ترک میکنند و میگویند بزودی برمیگردیم ،چه
کسی جای آنها را پر میکند؟ ادامه داد :خود آمریکاییها
کلمههای افس��ردگی بزرگ و پوسیدگی بزرگ را درست
کردند ،ببینید امروز چه بر س��ر جوانان میآید که ساالنه
تعداد زیادی جوان در آن کشور خودکشی میکنند .امروز
 ۴۰میلیون بیخانمان در آمریکا کارتنخوابی میکنند و
با  ۷۰۰میلیارد دالر هزینه نظامی ساالنه و با بیش از ۱۴
تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی  ۵۰میلیون گرسنه دارد!

نخستوزیر رژیم صهیونیستی:

ایران از دور  ما را آزار میدهد

گروه سیاسی :مقامات رژیم صهیونیستی در آستانه شروع دور
جدید مذاکرات ایران با  4+1در وین تحرکات ضد ایرانی خود
را افزای��ش دادهاند .آنان در این مدت از ابزارهای گوناگون اعم
از رایزنیهای خارجی به منظور اجماعسازی علیه کشورمان و
افزایش تهدیدهای خود استفاده کردهاند.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،نفتالی بنت ،نخس��توزیر رژیم
اشغالگر قدس در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات وین ،بار دیگر
علیه برنامه هستهای و مواضع منطقهای ایران موضعگیری کرد.
وی روز گذشته طی یک سخنرانی در کنفرانس امنیتی -سیاسی
که اندیش��کده سیاست و اس��تراتژی دانشگاه صهیونیستی«ریچم��ن» آن را برگزار کرد -به تک��رار ادعاهای خود علیه
کشورمان پرداخت .به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت ،بنت
گفت :زمانی که من  ۶ماه پیش به دفتر نخس��توزیری آمدم
از حجم تفاوتها میان لفاظیها و اقدامات واقعی متحیر شدم.
همواره گفته شده اجازه نمیدهیم ایران به یک قدرت هستهای
تبدیل شود اما اکنون برنامه هستهای این کشور در پیشرفتهترین
وضعیت خود ،بیش از هر زمان دیگری در گذشته قرار دارد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی افزود« :ایران در طول یک
دهه گذش��ته با موشک و نیروهای شبهنظامی ما را محاصره
کرده است .ایران از راه دور به ما آزار میرساند و به ما صدمه
میزند» .وی در ادامه به فعالیتهای هستهای کشورمان اشاره
کرد و مدعی شد« :ما هرگز اجازه نمیدهیم ایران به یک قدرت
هستهای (کشور مجهز به تسلیحات هستهای) تبدیل شود .هر
توافقی که با ایران حاصل شود ،اسرائیل جزئی از آن نیست و به
آن پایبند نخواهد بود» .بنت همچنین گفت حتی اگر آمریکا به
توافق هستهای  ٢٠١٥با ایران بازگردد ،اسرائیل «آزادی عمل»
خود برای اقدام علیه ایران را حفظ خواهد کرد .نخس��توزیر
رژیم صهیونیستی ادامه داد :شرایط کنونی بسیار پیچیده است،
چراکه توافقاتی با بزرگترین متحدان اسرائیل صورت گرفته،
حتی ممکن است مناقشاتی با این متحدان به وجود آید اما اگر
بازگشت به توافق هستهای اتفاق بیفتد ما با آن موافق نیستیم و
به آن پایبند نخواهیم بود .برجام برای زیربنای دفاعی ما مثل یک
قرص خواب بود و سبب شد اسرائیل کمتر برای حمله آمادگی
داشته باشد .مقام ارشد صهیونیستی در ادامه ادعاهای خصمانه
خود گفت :اما اشتباهات گذشته را تکرار نخواهیم کرد؛ زمانی
که توافق هستهای ما را به خواب فرو برد .ما آزادی خود برای
اقدام را حفظ خواهیم کرد .نخستوزیر رژیم صهیونیستی که
در ابتدای سخنانش از آزار اسرائیل توسط ایران از راه دور گفته
بود ،در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی ش��د ایران به دلیل
وضعیت اقتصادی و کمآبی در حال فرسایش است!
پس از این اظهارات بنت علیه کش��ورمان ،وزیر جنگ این

جلیلی:

ساخت تمدن ،با امتداد اندیشه
به عرصه عمل محقق میشود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،امتداد اندیشه
به عرصه عمل را الزمه ساخت و پیشرفت تمدن دانست.
جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد با سعید جلیلی،
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامونمایندهرهبرانقالب
در شورای عالی امنیت ملی ،دیدار و گفتوگو کردند .جلیلی
در این دیدار ،با ابراز امیدواری نسبت به تشکیل حرکتهای
روبهجلو در حوزه پژوهشهای موضوعی ،امتداد اندیشه
به عرصه عمل را الزمه ساخت و پیشرفت تمدن دانست.
وی با مقایس��ه عملکرد  ۲اندیشمند کالسیک ایرانی و
غربی در  ۲زمینه «عملی» و «نظری» ،پیشتازی غربیها
در عرصه عملی کردن نظریههای علمی خود را از جمله
علل پیش��روی آنها در عرصه تمدنسازی برشمرد .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،امتداد مباحث نظری در
ساختارها و سازوکارهای امروزی را مشروط به کارآمدی و
امکان ارزیابی نتیجه آن دانست و تاکید کرد :اولویتبندی
موضوعات مورد پژوهش ،مهمترین گام در جهت یافتن
پاسخ صحیح به مسائل کشور خواهد بود.
خطیبزاده:

آمریکا با تحریف راه به جایی نمیبرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی با بیان اینکه
آمریکا همچنان به تولید گزارههای جعلی ادامه میدهد
و بر خالف این کش��ور ،ایران هرگز برجام را ترک نکرد،
نوش��ت :ایاالت متحده با تحری��ف راه به جایی نمیبرد.
«س��عید خطی��بزاده» س��خنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته در توئیتی با انتشار
ویدئویی از نشست روز گذشته خود با خبرنگاران نوشت:
ایاالت متحده همچنان به تولید گزارههای جعلی ادامه
میدهد .وی افزود :به راه انداختن یک نشس��ت نمایشی
برای گرفتن عکس دسته جمعی با هدف غالب کردن یک
روایت مجعول درباره لزوم «بازگشت متقابل به برجام» این
واقعیت را تغییر نمیدهد که بر خالف ایاالت متحده ،ایران
هرگز برجام را ترک نکرد .خطیبزاده تصریح کرد :آمریکا
با تحریف راه به جایی نمیبرد .تصمیمات عاقالنه ،نظیر
پایان دادن به شکست حداکثری ،شاید نتیجهبخش باشد.

آستانه مذاکرات وین

■■تحرکات صهیونیستها در

مذاک��رات به منظور احیای برجام قرار اس��ت  5روز دیگر
یعنی هشتم آذرماه از سر گرفته شود .طبق برنامه ،مذاکرات
مستقیم میان ایران و گروه ( 4+1اعضای کمیسیون مشترک
برجام) برگزار میش��ود و «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران نیز در وین حاضر خواهد بود .در همین راس��تا
جنگ روانی و تحرکات دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در ماه
اخیر اوج گرفته اس��ت .بنت اواخر مهرماه طی یک سخنرانی
ضمن اتهامزنی علیه برنامه هس��تهای ای��ران ،از «قدرتهای
جهانی» خواسته بود به دلیل نقض تعهدات هستهای ،پرونده
ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند .این یک نمونه از
اقدامات صهیونیستها به منظور اجماعسازی علیه کشورمان
بودهاست .در کنار بنت ،دیگر مقامات صهیونیست هم با بیان
ادعاهای مختلف در راستای ایرانهراسی گام برمیدارند .اتهامات
درباره پایگاههای پهپادی ایران در
بیاساس وزیر جنگ اسرائیل 
کننده همین پازل است.
جنوب کشور تکمیل 
■■با اسرائیل هماهنگیم!

    تکرار ادعاهای رئیس رژیم صهیونیستی علیه ایران  

رئیس رژیم صهیونیستی در سفر به انگلیس ضمن مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه و برنامه هستهای
ی «تایمز آو
کشورمان ،از قدرتهای جهانی خواست رویکردی سختگیرانه در قبال ایران اتخاذ کنند .روزنامه صهیونیست 
اسرائیل» در گزارشی نوشت :اسحاق هرتزوگ ،رئیس رژیم صهیونیستی که بتازگی به انگلیس سفر کرده است ،روز دوشنبه
از جمع  ۱۰۰نفری قانونگذاران انگلیس خواست مطمئن شوند دولتشان در حالی که قدرتهای جهانی آماده از سرگیری
مذاکرات وین برای احیای توافق هستهای میشوند ،موضع سرسختانهای در قبال ایران داشته باشد .هرتزوگ با تکرار ادعای
این رژیم مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هس�تهای ایران ،به نمایندگان انگلیس گفت :ما فکر میکنیم ایرانیها به
وین نمیآیند که کاری از پیش ببرند ،بیشتر به سمت دستیابی به یک بمب اتم میشتابند .وی افزود :این وظیفه قدرتهای
جهانی است که قوی باشند و به وضوح نشان دهند تمام گزینهها روی میز است .رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه بر اظهارات
ضدایرانیاش افزود و گفت :من از تمام طرفها میخواهم تا حد امکان به ایران سخت بگیرند .هرتزوگ همچنین مدعی دست
داشتن ایران در قالب حمایتش از حزباهلل و حماس در فروپاشی لبنان و غزه شد .او طی ادعایی افزود :حماس در غزه در
حال دستور گرفتن از ایران است.

رژیم ادعا کرد ایران سعی بر ارسال مواد منفجره به کرانه باختری
داشته است« .بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ،روز
گذشته در همین کنفرانس امنیتی ،در اظهارات خود مدعی
ش��د ایران برای انجام عملیات در کرانه باختری س��عی کرده
است از پایگاه « »T4در سوریه با پهپاد به کرانه باختری مواد

منفجره ارسال کند .وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین
از  ۲پایگاه در جنوب ایران در چابهار و قشم نام برد و مدعی
شد در این پایگاهها ،پهپادهای هجومی پیشرفته مستقر شده
است .ادعاهای گانتس در حالی مطرح میشود که پیش از این
نیز وی اتهامات مشابهی را علیه کشورمان مطرح کرده و گفته

اظهارات مقامات ارشد رژیم صهیونیستی علیه ایران همزمان
با مذاکرات روزهای آینده میان ایران و  4+1در حالی مطرح
میش��ود که «ند پرایس» س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت آمریکا به طور مس��تمر با شرکای صهیونیست خود در
ارتباط است .پرایس در این باره بیان کرد :ما ارتباط منظم و
مداومی با شرکای اسرائیلیمان داشتهایم تا به این موضوع نیز
بپردازیم .رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هفته
پیش در اسرائیل بود .او سفر بسیار خوبی داشت و در حالی
که ما آماده از سرگیری مذاکرات وین هستیم ،با همکارانمان
در اس��رائیل و مقامات ارش��د اطالعاتی رایزنی کرده بود .اما
کاری که او آنجا کرد بیسابقه نبوده است .ما پیش از هر دور
مذاکرات و در بسیاری مواقع حین مذاکرات و بعد از هر یک
از  ۶دور مذاکرات به طور منظم با ش��رکای اسرائیلیمان در
ارتباط بودهایم .وی ادامه داد :ببینید باالخره آمریکا و اسرائیل
هدف مشترکی در این زمینه دارند و آن این است که مطمئن
شویم از دستیابی ایران به یک سالح هستهای ،به طور قابل
راستیآزمایی و دائمی ممانعت شده است .ما همچنان بر این
باوریم دیپلماس��ی در هماهنگی با متحدان و شرکایمان که
مسلما شامل اسرائیل هم میشود ،بهترین راه رسیدن به این
هدف است .به این دلیل برجام بهترین مسیر است که رویکردی
قابل راستیآزمایی ،پایدار و دائمی را امکانپذیر میسازد و این
یکی از مزایای مهم برجام است.

مقامات ایرانی در دیدار مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار عدم سیاسیکاری این نهاد شدند

رایزنی نمایندگان روسیه و چین
درباره مذاکرات وین

نمایندگان روسیه و چین در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در دیدار با یکدیگر درباره برجام و مذاکرات آتی وین
بر س��ر احیای این توافق رایزنی کردند .به گزارش ایسنا،
میخائیل اولیانوف ،نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای
بینالمللی در وین با انتشار پیامی در توئیتر از دیدار دیروز
خود با وانگ کان ،همتای چینیاش خبر داد .وی گفت
که با نماینده چین ،مواضع مسکو و پکن درباره ازسرگیری
مذاکرات وین درباره برجام را هماهنگ کردهاند .اولیانوف
نوش��ت :امروز با همکار و دوست خوبم وانگ کان ،سفیر
چین در محل جدید و بسیار زیبای نمایندگی دائم این
کش��ور [در وین] دیدار کردم .م��ا مواضع خود در قبال
( AUKUSپیمان امنیتی س��هجانبه استرالیا ،آمریکا و
انگلیس) و نیز ازس��رگیری مذاکرات وین درباره احیای
برجام را هماهنگ کردیم.

بود ایران در نزدیکیهای کاشان به آموزش پهپادی همپیمانان
منطقهای خود میپردازد.

همکاری با آژانس فقط پادمانی

گروه سیاسی :مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در
رأس هیأتی به تهران سفر کرد روز گذشته با محمد اسالمی
رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش «وطنامروز» ،گروسی
روز دوش��نبه در توئیتی نوشته بود :به تهران سفر میکنم تا
به س��واالت مهم در ایران بپ��ردازم .دیپلمات آرژانتینی ابراز
امیدواری کرد یک کانال گفتوگوی مس��تقیم ایجاد کند تا
آژانس بتواند آنچه گروسی فعالیتهای راستیآزمایی ضروری
در ایران خواند را از سر بگیرد .با این حال ،گروسی در نشست
خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :چند
ماه پیش در سفرم به ایران با آقای اسالمی توافق کردیم که
چند ماه دیگر برای ادامه کار مشترکمان درباره شفافسازی
و همچنی��ن تداوم و تعمیق گفتوگوها با دولت جدید ایران
دوباره بازگردم .مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی عنوان
کرد :صحبتها و گفتوگوهای امروز فشرده بود و دنبال این
هس��تیم که مذاکرات را ادامه دهیم ب��ا این نگاه که بتوانیم
زمینههای مشترکی را پیدا کنیم .گروسی افزود :موضوعاتی
است که با آقای اسالمی بررسی میکنیم ولی هدفمان این
بوده که چشمانداز برنامه هستهای را به نحوی تعریف کنیم
که با توجه به تغییرات اقلیمی بتوانیم به تولید انرژیهای پاک
کمک کنیم و آن را در اختیار همه بگذاریم .این موضوعی بود
که چندی پیش در نشست گالسکو به صورت مفصل درباره آن
صحبت شد .وی در پایان گفت :تالشمان این است که نتیجه

نشست امروز مثبت باشد .محمد
اسالمی هم در این نشست خبری
گفت :نکته حائز اهمیتی که برای
ما و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مطرح است این است که مسائل
فیمابین ایران و آژانس فنی است و
آژانس مسائل سیاسی و نفوذهای
توطئهآمیزی که دشمنان ایران
در مسیر پیشبرد برنامه هستهای
ای��ران اعمال میکنند را مدنظر ن��دارد و از آن تاثیر نخواهد
پذیرفت .رئیس س��ازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد :آقای
گروس��ی امروز چندین بار گفت هیچ انحرافی در برنامههای
هس��تهای ایران مش��اهده نکردهاند و ایران طبق معاهدات و
ضوابط ،فعالیتهای هستهایاش در حال انجام است .معاون
رئیسجمهور با بیان اینکه درباره مواردی که توسط دشمنان
درباره برنامه هس��تهای ایران منتشر شده و در اختیار آژانس
قرار گرفته است ،سواالتی را مطرح کرده بودند که به آنها پاسخ
داده شد ،تاکید کرد :بخشهایی از آنها باقی مانده که مربوط به
مسائل گذشته است که در برجام به آنها پرداخته و بسته شده
است .امروز تفاهم کردیم این موارد را خاتمه دهیم و با رویهای
ک��ه اتخاذ خواهیم کرد که مذاکرات آن هنوز ادامه دارد ،آنها
تداوم پیدا نکنند .اسالمی تصریح کرد :ایران در برنامه هستهای
خودش مصمم اس��ت و تاثیرات برنامه هستهای ایران که در

رئیسجمهوربرضرورتتقویتروحیهامیدواعتماددربینمردمتأکیدکرد

راهبرد دشمن :ایجاد یأس

گروه سیاسی :رئیسجمهور با بیان اینکه راهبرد دشمن ایجاد یأس
و ناامیدی در جامعه است ،اظهار داشت :الزم است تمام ظرفیتهای
نظام در کنار هم قرار گیرند تا با ایجاد تحول در زندگی مردم و
رفع مشکالت کشور ،مردم را به آینده امیدوار کنند.حجتاالسالم
سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین و
جمعی از فرماندهان این سازمان ،ضمن تبریک هفته بسیج ،اظهار
داشت :بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که با ابتکار
و نگاه ژرف امام راحل تشکیل شد و هر روز که میگذرد ثمرات
بیشتری را شامل حال ملت ایران و امت اسالمی میکند .رئیسی
تالش برای تقویت ماموریتهای بسیج در مسیر رفع مشکالت
مردم را ضروری دانست و گفت :جریانات معاند به دنبال انحراف
در فکر ،اندیشه و عمل و در حوزههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی هستند اما بسیج به عنوان سد محکم و استوار در مقابل این
انحرافات قد علم کرده و نقشهها و توطئههای فراوانی را خنثی کرده
است .رئیسجمهور بسیج را از مهمترین مولفههای قدرت کشور
دانست و گفت :جریان فراگیر بسیج بهواسطه مسؤولیتپذیری و
خطرپذیر بودن و حضور در صحنه ،به رمز صیانت از نظام اسالمی
تبدیل شده است .رئیسی برنامهها و اقدامات بسیج در حوزههای
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،فناوری ،اقتصاد مقاومتی و بویژه
عمران و سازندگی در مناطق محروم را راهکارهایی ارزشمند برای
رفع مشکالت مردم دانست و گفت :دولت مصمم است از ظرفیت
بسیج برای رفع دغدغهها و مشکالت مردم استفاده کند .وی تالش
و برنامهریزی برای احیا و تقویت روحیه امید و اعتماد در بین مردم
را حائز اهمیت دانست و گفت :راهبرد دشمن ایجاد یأس و ناامیدی

در جامعه است و در این شرایط الزم است تمام ظرفیتهای نظام
در کن��ار هم قرار گیرند تا با ایجاد تحول در زندگی مردم و رفع
مش��کالت کشور ،مردم را به آینده امیدوار کنند و در این زمینه
دولت با همه توان آماده حمایت و پشتیبانی است.

■■ایران از توسعه فعالیتهای سازمان اکو حمایت میکند

رئیسجمهور همچنین روز گذشته در دیدار «خسرو ناظری»
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی(اکو) ،شناسایی و رفع موانع و
مشکالت و افزایش سطح مناسبات و همکاریهای کشورهای عضو
را در آستانه برگزاری اجالس سران اکو ضروری دانست و اظهار
داش��ت :باید هرگونه مانع و مشکل در مسیر توسعه همکاریها
برطرف شود تا تبادالت و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اکو
در سطح باالتر و برتری انجام شود .رئیسی خاطرنشان کرد :هر
کدام از اعضای س��ازمان اکو از ظرفیتهای اقتصادی فراوانی در
حوزههای مختلف برخوردار هستند که فعال کردن آن میتواند
به رون��ق اقتصادی منطقه بینجامد .رئیسجمهور با اش��اره به
ظرفیتهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در
لونقل ،اقتصاد دیجیتال ،اقتصاد دریا و
حوزه انرژی ،تجارت ،حم 
گردشگری ،گفت :برنامهریزیها و اقدامات جامع دبیرخانه سازمان
اکو برای فعال کردن این ظرفیتها میتواند رونق اقتصادی منطقه
و پیشرفت و آبادانی کشورهای عضو اکو را به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران از فعال ش��دن و
توسعه فعالیتهای سازمان اکو حمایت میکند ،افزود :تهران برای
همکاریهای منطقهای در قالب سازمان همکاریهای اقتصادی
اهمیت ویژهای قائل است و از اینگونه فعالیتها حمایت میکند.

زندگی مردم میتوانیم همه ابعاد
فناوری هستهای را در بخشهای
گوناگون م��ورد بهرهبرداری قرار
دهیم ،در دس��تور کار ما اس��ت
که آژانس به ایران در این راس��تا
کمک خواهد کرد .وی ادامه داد:
همچنین درباره ابالغی که حداقل
 ۱۰هزار مگاوات برق هستهای را
باید در ایران ایجاد کنیم بویژه با
نیروگاههای کوچک که ظرفیت آن حداکثر  ۳۰۰مگاوات است
نیز آژانس با تشویق کشورهای دارای این صنعت که با استفاده
از ظرفیت صنایع ایران بتوانند در راستای توسعه و گسترش
ظرفیت برق هستهای به کشور ما کمک کنند ،با ایران همکاری
میکند .مدیرکل آژان��س بینالمللی انرژی اتمی همچنین
بعدازظهر سهشنبه برای نخستینبار با حسین امیرعبداللهیان،
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار بر اراده جدی جمهوری اسالمی
ایران برای تعامل س��ازنده با آژانس در چارچوب موافقتنامه
ن تاکید و ابراز امیدواری کرد در س��فر مدیرکل آژانس
پادما 
اعتماد متقابل و همکاریهای طرفین بیش از پیش تقویت
شود .وزیر امور خارجه همچنین بر اهمیت کار فنی ،حرفهای
و بیطرفانه آژانس و ضرورت بیاعتنایی به فشارهای سیاسی
خارجی تاکید کرد .مدیرکل آژانس نیز متقابال ضمن تاکید بر

رویکرد فنی ،حرفهای و بیطرفانه آژانس ،سفر خود را نشانهای
از اراده برای گفتوگو و درک متقابل ،حل مس��ائل و ارتقای
همکاریها با جمهوری اس�لامی ایران برشمرد و از آمادگی
لوفصل موضوعات باقیمانده طی ماههای آتی
آژانس برای ح 
در همکاری نزدیک با جمهوری اسالمی ایران خبر داد.

■■گروسی در تهران چه شنید؟

مهمترین موضوعاتی که رافائل ماریانو گروس��ی در ایران
ش��نید ،این بود که همکاریهای فنی ایران و آژانس تحت
موافقتنام��ه پادمان ادامه پیدا خواهد کرد و مدیرکل آژانس
باید دندان طمع بازگرداندن تهران به مسیر اجرای پروتکل
الحاقی را بکشد .از دیگر مسائل حائز اهمیت ،تاکید تهران بر
بیطرفی آژانس در رس��یدگی به پرونده هستهای ایران بود؛
مسالهای که بارها گروسی و مجموعه تحت امرش آن را نقض
کردهان��د .همچنین مقامات ایرانی مدیرکل آژانس را تفهیم
کردند که این سازمان بینالمللی نباید از گزارشهای سیاسی و
مغرضانه دشمنان ایران تاثیرپذیری داشته باشد .رئیس سازمان
انرژی اتمی در نشست با گروسی تاکید کرد ایران در برنامه
هستهای خود مصمم است .این یک پیام آشکار به مدیرکل
آژانس و واسطههایی که او را روانه تهران کردند است .با توجه
به نزدیک بودن نشس��ت شورای حکام طی چند روز آینده،
یدانند هر گونه تحرک ضد ایرانی
گروسی و شرکای غربیاش م 
و در پیش گرفتن مسیر تقابل با ایران در نشست آتی شورای
حکام ،به نفع آنها نخواهد بود.

شبکه«انبیسی»آمریکا ازمذاکرهواشنگتنومتحدانشبرایتنظیمپلن Bدرصورتشکستمذاکراتخبرداد

دستهای خالی

گروه سیاس�ی :دست پر ایران با افزایش سطح غنیسازی در
ماههای گذشته مسیر چانهزنی میان ایران و غرب را از فضای
فشار یک طرفه خارج کرده است؛ مسالهای که به موازات افزایش
صادرات نفت ایران به چین باعث شده طرف ایرانی صراحتا از
ش��روط خود برای بازگشت به محدودیتهای برجامی سخن
بگوید .در این فضا اما آنچه در ماههای اخیر به شکل مشهودی
نشان از استیصال و عجله طرف آمریکایی برای شروع مذاکرات
دارد ،فقدان «پلن »Bدر صورت شکس��ت مذاکرات است .در
همین زمینه شبکه آمریکایی «انبیسی نیوز» روز گذشته به
نقل از دیپلماتهای غربی ،مقامات سابق و کارشناسان آمریکایی
گ��زارش داد در حالی که ای��ران و قدرتهای جهانی آماده از
سرگیری مذاکرات وین میشوند ،ایاالت متحده و متحدانش
در حال بحث درباره فهرس��ت گزینههای «پلن »Bدر صورت
شکست مذاکرات هستند .به ادعای این گزارش ،در شرایطی که
احتمال دستیابی به موفقیت در مذاکرات وین دور از دسترس
به نظر میرس��د و ایران در تضاد با بازرسان هستهای سازمان
ملل متحد است ،مقامات آمریکایی و اروپایی با مجموعهای از
انتخابهای ناخوشایند  -از تحریمهای تشدیدشده تا اقدام نظامی
بالقوه – روبهرو هستند .به نوشته این رسانه آمریکایی ،یک مقام
ارشد سابق آمریکایی که با این بحثها آشناست ،گفت :تعداد
گس��تردهای از پیامدها در صورت بینتیجه ماندن (مذاکرات)
وجود دارد .در ادامه این گزارش ،به نقل از دیپلماتهای اروپایی،
مقامهای سابق آمریکایی و کارشناسان این کشور ،گزینههای
ممکن در صورت شکست مذاکرات «متقاعد کردن چین به توقف

واردات نفت از ایران»« ،توافق هستهای موقت»« ،پیگیری توافق
هستهای کمتر جاهطلبانه»« ،دستور حمله نظامی به تاسیسات
هستهای ایران یا حمایت از اقدام نظامی رژیم صهیونیستی» و
«راهاندازی عملیات مخفیانه برای خرابکاری در برنامه هستهای
ایران» اس��ت .در میان گزینههای موجود اما به نظر میرس��د
بیشترین تاکید بر گزینه نخست یعنی تالش برای همراه کردن
چین با تحریمها برای کاهش واردات نفت از ایران است؛ گزینهای
که نخستینبار خبرگزاری رویترز در مردادماه از آن خبر داده و
نوشته بود آمریکا در حال انجام بررسیهای الزم برای جلوگیری
از فروش نفت ایران به چین است .چندی پیش نیز جو بایدن
ت خارجه آمریکا خواستار کاهش خرید نفت
در نامهای به وزار 
ایران توسط کشورهای متقاضی شده بود؛ پیشنهادی که البته
تا به اینجا موفق نبوده و صادرات نفت ایران به چین به عنوان
عاملیدرجهتتضعیفنظامتحریمهادرماههایگذشتهافزایش
داشته است .از سوی دیگر ضربه وارد کردن به تاسیسات هستهای
ایران نیز منجر به تسریع و پیشروی برنامه هستهای ایران شده
است .در همین زمینه اخیرا نیویورکتایمز به نقل از چند مقام
آگاه با بحثهای پشت صحنه ،گزارش داد مقامات آمریکایی به
همتایان اسرائیلی خود هشدار دادهاند حمالت مکرر به تأسیسات
هستهای ایران ممکن است از نظر تاکتیکی رضایتبخش باشد
اما این حمالت در نهایت نتیجه خالف انتظار دارند .بر همین
اساس احتماال فقدان «پلن »Bبرای مهار برنامههای هستهای
ایران در صورت شکست مذاکرات وین مهمترین چالش آمریکا
به حساب میآید.

