
ادعای برجامی فرانسه 
وزارت خارجه فرانســه در بیانیه ای با اشاره به سفر 
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران تصریح 

کرد برای به نتیجه رساندن برجام آمادگی دارند.
وزارت امور خارجه فرانســه در بیانیــه ای از ایران 
خواست تا از سفر »جوزپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا به تهران برای نهایی کردن 
و بــه نتیجه رســاندن برجام اســتفاده کند.بنا بر 
گــزارش وبــگاه »Times Now«، وزارت امــور 
خارجه فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد: »ما آماده ایم 
در خصوص این توافق به نتیجه  برســیم و از ایران 
می خواهیم همین حاال کــه همچنان امکان دارد، 
از این فرصت دیپلماتیــک برای نهایی کردن و به 
نتیجه رســاندن آن استفاده کن. دیپلمات اتحادیه 
اروپا تالش خواهد کرد ایران را برای احیای توافق 

هسته ای متقاعد کند«.  فارس

 آمریکا نمی تواند ایران را 
به تسلیم وادار کند

یک پایگاه انگلیسی با اشاره به اینکه سیاست "فشار 
حداکثری" به شکل گیری "مقاومت حداکثری" در 
ایران منجر شد نوشته واشنگتن نمی تواند ایران را 

به تسلیم وادار کند.
"Justice Security" در مطلبی با عنوان »عقب 
راندن ایران از آســتانه هسته ای شدن« با اشاره به 
وقفه ایجاد شــده در مذاکرات وین، نوشــته دولت 
"جو بایــدن"، رئیس جمهــور آمریکا در آســتانه 
بحران هســته ای با ایران اســت. در بخشی از این 
تحلیل آمده اســت: »تحریم های گســترده دوران 
ریاســت جمهوری ترامــپ بعد از خــروج از برجام 
نشــان داد که ایاالت متحــده نمی تواند ایران را به 
سادگی به تسلیم در برابر خواسته های خود مجبور 
کند.« این پایگاه یادآوری کرده سیاست موسوم به 
"فشار حداکثری" که دولت ترامپ بعد از خروج از 
برجام در ســال 2018 علیه ایران در پیش گرفت 
سیاســت "مقاومت حداکثری" از ســوی تهران را 
به همراه داشــت.نگارنده اســتدالل می کند خروج 
یکجانبه آمریــکا از برجام، علی رغم پایبندی ایران، 
»تــا حد زیادی اهرم های فشــار دیپلماتیکی را که 
واشنگتن زمانی از آنها برای افزایش فشارچندجانبه 
 ضــد ایران اســتفاده می کرد از بین برده اســت.«

Justice Security بــا بیان اینکه بازگشــت به 
برجام بهترین راه برای حل مناقشــه هســته ای با 
ایران اســت خطاب به دولت بایدن تصریح می کند: 
»برای بازگرداندن ایران از آستانه هسته ای شدن به 

اقدامات شجاعانه نیاز است.«  تسنیم 

مسائل حل نشده وین 
خبرگزاری رویترز مدعی شده که دو مقام اروپایی 
و ایرانی گفته اند که هنوز دو موضوع حل نشده در 
مذاکــرات وین وجود دارد که یکی از آن ها موضوع 

تحریم ها است.
خبرگــزاری رویترز به نقــل از دو مقام که یکی از 
آن هــا اروپایی و دیگری ایرانی بوده، مدعی شــده 
اســت که »دو موضوع از جمله مســئله تحریم ها 
همچنان به صورت حل نشــده باقی مانده است«.

رویتــرز در این خصوص گزارش کرد، دو مقام آگاه 
قبل از سفر »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران به این خبرگزاری گفته اند که 
»دو موضوع از جمله در خصوص مسئله تحریم ها، 
همچنان به صورت حل نشده باقی مانده است« که 
البته وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران نه این 

اظهارات را رد و نه تأیید کرده است.  فارس

حل مشکالت منطقه بدون حضور 
آمریکا و ابزارهای تروریستی 

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با بیان اینکه 
آمریکا هنــوز از افغانســتان درس نگرفته ، گفت: 
مشــکالت منطقه بدون حضور آمریکا و ابزارهای 

تروریستی قابل حل است.
 »حســن کاظمــی قمــی« نماینده ویــژه رئیس 
جمهور ایــران در امور افغانســتان تاکید کرد که 
مشــکالت منطقه بدون حضور آمریکا و ابزارهای 
تروریستی قابل حل اســت.کاظمی قمی در رشته 
توییتــی نوشــت: »حضور و طرح هــای آمریکا در 
خاورمیانه و جنوب آســیا پیامدی جــز ویرانی و 
آوارگی برای مردمان این مناطق نداشــته اســت. 
به نظر می رســد که آمریکا هنوز از افغانستان درس 
نگرفته است.«وی افزود: وعده های آمریکا به برخی 
کشورهای منطقه با هدف تسهیل بازگشت به این 
منطقه است. مشکالت، بحران ها و اختالف نظرهای 
منطقه ای از طریق مشــارکت خیرخواهانه و دسته 
جمعــی بازیگران منطقه و بــدون فرصت دادن به 

آمریکا و ابزارهای تروریستی قابل حل است.
این در حالی اســت که نماینده ویژه ایران در امور 
افغانستان در راس هیأتی وارد تاجیکستان شده و 
با »ســراج الدین مهرالدین« وزیر امور خارجه این 
کشــور دیدار و در خصوص موضوعات افغانســتان 
و امنیــت منطقه ای گفــت و گــو کرد.کاظمی و 
مهرالدین همچنین در مورد مبارزه با افراط گرایی و 
تروریسم بین المللی و سایر موضوعات مورد عالقه 
تبادل نظر کردند.ایران همواره اعالم کرده اســت 
که مشکالت منطقه باید توسط کشورهای عضو آن 
حل شده و دخالت بیگانگان تنها مسائل را پیچیده 
می کند.خبــر دیگر آنکه میراحمدی معاون امنیتی 
و انتظامی وزارت کشــور اعالم کرد که شمار اتباع 
افغانستانی مجاز و غیرمجاز در ایران بین ۴ میلیون 

و ۳00 هزار تا ۴ میلیون و ۵00 هزار نفر است.

اخبــــار گزارش

وزیــر امور خارجه با بیان این که آمادگی داریم در روزهای 
آینده مذاکرات را از ســر بگیریم، گفــت: امیدواریم طرف 
آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات 
و رســیدن به نقطه پایانــی توافق اقدامات مســؤوالنه و 
متعهدانــه ای را انجام دهد در عین اینکــه ایران اقدامات 

تحریک کننده را نیز بر نخواهد تابید.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران که دیروز میزبان »جوزپ بورل« مســؤول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود، پس از دیدار و گفت  وگو 
با بورل که بیش از ســه ســاعت و نیم به طول انجامید در 
جمع خبرنگاران حضور یافت و به تشریح رایزنی های انجام 
شــده پرداخت. وی گفت: گفت وگوهای طوالنی اما مثبتی 
را در خصوص همکاری های جامع جمهوری اسالمی ایران 
و اتحادیه اروپا داشــتیم. جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
روابط متوازن با جهان اســت و در یک سیاســت خارجی 
متــوازن، قاره اروپا بــرای ما از جایگاه مهمــی برخوردار 
است. حفظ و گســترش روابط با قاره اروپا به شمول تمام 
کشورهای این قاره چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه 
کشــورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت های ما 
در پیگیری مناســبات با این قاره اســت. سطح روابط و به 
ویژه مناسبات تجاری ایران و این قاره در تراز ظرفیت های 

موجود بین ایران و یکایک کشورهای اروپایی نیست.
وزیــر خارجه بیان کرد: از جمله موضوعاتی که مورد بحث 
و تبــادل نظر قرار دادیم، بحث تــداوم مذاکرات جمهوری 
اســالمی ایران و طرف های دیگر برای لغو تحریم ها است. 
آقــای جوزپ بورل چندی پیش از من در تماســی تلفنی 
خواســتند که چگونه می توانیم بن بست و توقفی که بعد 
از صــدور قطعنامه آژانس بین المللــی انرژی اتمی حاصل 
شــده کار را دنبال کنیم و از این بن بســت خارج شویم. 
من به ایشــان گفتم که جمهوری اسالمی ایران همیشه از 
مسیر دیپلماسی و مذاکره عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه 
استقبال می کند. از شما دعوت می کنم به تهران سفر کنید 
و همه ابعاد مسئله را با حضور تیم های مشترک مذاکراتی 
ما و هماهنــگ کننده دنبال کنیــم. در پی این گفت وگو 
امــروز میزبان آقای بورل و مورا و تیم دســتیاران آنها در 

تهران هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: گفت وگوهای مفصل، عمیق و دقیقی 
را درباره مطالبات ایران داشــتیم و به بورل تأکید کردیم 

اوال آمادگــی داریم در روزهای آینده مذاکرات را از ســر 
بگیریــم و ثانیــا آن چه برای ایران مهم اســت، نفع کامل 
اقتصادی ایران از توافقی اســت که در سال 201۵ حاصل 
شــده و هر موضوعی که بتواند نفــع کامل اقتصادی ما را 
تحــت تاثیر قرار دهــد، از نظر دولت آقای دکتر رئیســی 
و جمهوری اســالمی ایران قابل قبــول نخواهد بود.رئیس 
دســتگاه دیپلماسی گفت: ما ســعی می کنیم مشکالت و 
نقاط افتراقی که وجود دارد را در مسیر گفت وگوهایی که 
بزودی از ســر گرفته خواهد شد، برطرف کنیم. امیدواریم 
به صورت مشــخص طرف آمریکایی ایــن بار واقع بینانه و 
منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق، 

اقدامات مسؤوالنه و متعهدانه ای را انجام دهد.
امیرعبداللهیان با بیان این که موضوع فلســطین از مسائل 
اساســی است که همچنان در منطقه با آن مواجه هستیم،  
اضافه کرد: اقدامات تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل را 
بر نمی تابیم و جمهوری اســالمی ایران در مقابل اقدامات 
تهدید آمیز رژیم صهیونیســتی و از جمله اقدامات تخریب 
کننــده ایــن رژیم در بحث هــای مرتبط بــا فعالیت های 

هسته ای صلح آمیز ایران دست بسته نخواهد ماند.
در همین حال مســؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
بیــان این که مذاکرات درباره برجــام را در روزهای آتی از 
ســر خواهیم گرفت، گفت: ما باید برجــام را دوباره روی 

ریل قرار بدهیم.
»جوزپ بورل« مســؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
ضمن ابراز خرســندی از حضور در تهران گفت: قرار است 
دیدارهایی را امروز عصر داشــته باشم و منتظر آن هستم. 
ســفر من یک هدف اصلی دارد، این که این بن بســت را 
بشــکنم. تنش ها را در خصوص مذاکرات برجام کم کنم. 
برای من اهمیت اصلی داشــت و این که یک انگیزه جدید 
و فرصــت جدیــدی ایجاد کنیــم برای این کــه برجام و 
گفت وگوهــای آن را روی ریل قرار دهیم. می خواســتم به 
ایران بیایم و ایــن را به صورت عمیق با مقامات جمهوری 

اسالمی ایران در میان بگذارم. 
این مقام ارشد اتحادیه اروپا ادامه داد: خیلی خوشحالم که 
قرار اســت مذاکرات را درباره برجام در روزهای آتی از سر 
بگیریم. روزهای آتی یعنی این که واقعا روزهای آتی و این 

بن بست را بشکنیم.
بورل همچنین گفت: من مذاکرات را پیشــنهاد کردم. ما 
متنی داشــتیم و یکســری ســؤاالت کوچکی بود که قرار 
بود آمریکایی ها و ایرانی ها به آن پاســخ دهند چون چین،  
فرانسه، روسیه، آلمان و انگلیس کارشان را انجام داده بودند 
و یکسری ســؤاالت در ماه مارس باقیمانده بود که ایران و 
آمریکا باید به آن پاســخ می دادند و قرار نبود این وقفه سه 
ماه شــود. این وقفه باید شکسته شود و سه ماه گذشته و 

باید کار را تسریع کنیم و امروز خیلی خوشحالم بابت این 
تصمیم که ایران گرفت که مذاکرات از ســر گرفته خواهد 
شــد و این تصمیم در تهران و واشنگتن گرفته شده است.
این مقام ارشد اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: قرار است بعد 
از ســفر من مذاکره ادامه یابد و تیم من به عنوان تسهیل 
کننده بین ایران و آمریکا خواهند بود تا مســائل باقیمانده 
را رفع کنیم. رســیدن به توافق بسیار مهم است. براساس 
متنی که روی میز گذاشــتیم و این که برای همه ما، ایران 
و کل دنیا و اروپا و کل جهان مهم اســت که توافقی درباره 
برجام داشته باشیم.مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اضافه کرد: دنیا به دنبال ثبات و امنیت است و اگر بتوانیم 
این توافق را داشــته باشــیم می تواند جای امن تری برای 
کل مردم جهان باشــد و منافع کامل اقتصــادی ایران را 
تامین کــرده و در عین حال نگرانی های جامعه بین المللی 
را درباره عدم اشــاعه هســته ای، امنیــت جهانی و ثبات 
منطقه ای رفع کند.مســؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ادامه داد: هیچکس نمی تواند درباره ترتیبات منطقه خلیج 
فارس تصمیم بگیرد، بدون اینکه ایران را لحاظ کند. ایران 
بزرگ ترین کشــور منطقه با پتانســیل زیــادی در زمینه 
انرژی اســت. ما به همین خاطر باید به اجرای کامل برجام 

برگردیم و تأکید کردیم بر روابط دوجانبه خودمان.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدف اصلی سفرش 
به تهران را دادن شتاب به مذاکرات و بازگرداندن برجام به 
مسیر اصلی آن اعالم کرد. »جوزپ بورل« مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا در رشــته توییتی اعالم کرد هدف 
اصلی سفرش به تهران »دادن شــتاب جدید به مذاکرات 
و بازگرداندن توافق هســته ای برجام به مســیر اصلی آن« 

است.
وی در ادامه اعالم کرد: »در دیدار با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه ایران  بر ســر از سرگیری مذاکرات ایران 
و آمریــکا در روزهای آینده با تســهیل تیم من برای حل 

آخرین مسائل باقیمانده توافق کردیم«.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: روابط دوجانبه 
ما پتانســیل بســیار زیادی دارد، اما بدون برجام کارآمد، 
نمی توانیم روابط خود را به طور کامل توســعه دهیم.بورل 
همچنین اعــالم کرد در دیدارش با وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در تهران، مسئله شهروندان اروپایی بازداشتی 

در ایران را مطرح کرد و خواستار آزادی آن ها شد.
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پنج مــاه مانده به برگزاری جــام جهانی 2022، دولت 
قطر در تالش اســت تا با برگزاری شایســته این رخداد 
بین المللی جایگاه منطقــه ای و جهانی خویش را ارتقاء 
دهد.قطــر با توجه به وســعت ســرزمینی محدود خود 
تــالش کرده بــرای پاســخگویی به درخواســت خیل 
عظیم عالقه مندان به فوتبال برای ســفر به این کشــور 
از ظرفیت های همســایگان نیز در برگزاری این رویداد 

کمک بگیرد.
با توافق دو کشــور ایران و قطر قرار اســت کشورمان به 
عنوان یکی از همسایگان قطر که دارای وسعت سرزمینی 
و زیرساخت های مناسب برای اسکان مشتاقان حضور در 
جام جهانی اســت در برگزاری این رویداد مهم با دوحه 
همــکاری کند.جزیره زیبای کیــش به دلیل نزدیکی به 
کشــور قطر و وجود هتل ها، زمین های تمرین فوتبال و 
امکانات تفریحی مناسب یکی از مناطقی است که برای 
این کار انتخاب شده و قرار است برای جابجایی شرکت 
کننــدگان در جام جهانی فوتبال با برقراری حدود ۴00 
پرواز مستقیم بین کیش و دوحه این اقدام انجام پذیرد.
چهار کشــتی کروز هم عالوه بر این پروازها مسافران را 
بین کیش و دوحه جابجا خواهند کرد.برای تســهیل در 
رفت و آمد میان ایران و قطر، کشــورمان موافقت کرده 

که در طول برگزاری جام جهانی، ویزا را نیز لغو کند.
به وجود آمدن این موقعیت میان دو کشور موجب شده 
رســانه های بیگانه تمام توان خود را برای سیاه نمایی از 
وضعیت ایران به کار گیرند تا تمایل شــرکت کنندگان 
در جام جهانی را برای سفر به ایران به حداقل برسانند.
آنهــا با پرداختن به هزینه های اقامتی تالش نموده اند تا 
جام جهانی را به مســائل اقتصادی در ایران گره بزنند.
بی بی سی فارســی در گزارشــی با برجسته سازی عدم 
تکمیل بلیط های اختصاص یافته به تماشــاگران ایرانی 
در مرحلــه اول ثبت نام و انصراف تعــدادی از ثبت نام 
کنندگان، این موضوع را به مســائل اقتصاد و معیشتی 
مردم ایران گره زده است.این درحالی است که برگزاری 
قرعه کشــی برای حضور در این مسابقات از مدت ها قبل 

توسط فیفا پیش بینی شده بود.

در گزارش های این رســانه ها با طرح مسائل حاشیه ای 
همچون ممنوعیت استفاده از الکل و روابط آزاد جنسی 
برای گردشــگران جام جهانی تالش شده ظرفیت های 
گردشگری و تفریحی جزیره کیش از چشم گردشگران 
خارجی دور نگه داشته شود.انتشار مجموعه گزارش های 
منفی در این خصوص در شــرایطی است که دو کشور 
قطر و ایران از آغاز با آگاهی نســبت به قوانین یکدیگر 
در خصوص این همکاری توافق کرده اند.دروغ پراکنی در 
مورد قصد ایران برای هدف قراردادن گردشــگران رژیم 
صهیونیستی نیز که اخیرا به صورت هدفمند و با رویکرد 
ایران هراسی اوج گرفته، حلقه تکمیلی این اقدامات برای 
تاثیرگذاری غیر مســتقیم بر گردشگرانی است که قصد 
ســفر به ایران را دارند.با این حال طی ماه های اخیر در 
دیدار مقامات ارشــد دو کشور ایران و قطر بر تعامالت و 
بهره گیری از ظرفیت های طرفیــن در برگزاری هر چه 
بهتر جام جهانی تاکید شــده و قطر از همراهی ایران در 
تکمیل میزبانی بازی ها به تیم ها و تماشــاگران استفاده 

خواهد کرد.
بر این اساس الزم است رسانه های کشور با توجه بیشتر 
به ایــن مهم، ضمن بــه تصویر کشــیدن واقعیت های 
اجتماعی و زیســتی در کشورمان در مسیر خنثی سازی 
تبلیغات مغرضانه رسانه های معاند گام بردارند.عالوه بر 
این الزم است متولیان امر به ویژه وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با مشارکت سایر دستگاه های 
مسئول با برنامه ریزی برگزاری مناسب و تامین امکانات 
الزم بــرای حضور گردشــگران و تیم هــای خارجی در 
ایران، شــرایط را برای میزبانی شایسته  و بدون نقص از 
مهمانان خارجی که در ایام جام جهانی به ایران ســفر 
می کننــد فراهم نمایند.جام جهانــی فوتبال و توافقاتی 
که میان ایران و قطر برای میزبانی کشــورمان از برخی 
تیم ها و تماشــاگران به عمل آمــده، ظرفیت اقتصادی 
مناســبی اســت که در صورت توجه و اهتمام دســت 
اندرکاران ذیربط می تواند به عنوان فرصتی مناسب برای 
معرفی چهره واقعی کشــورمان فارغ از سیاه نمایی رایج 

رسانه های معاند مورد بهره برداری قرار بگیرد./نور نیوز

روابط تهران - قطر و خنثی سازی عملیات ایران هراسی 

بیــش از 10 ســازمان ملــی در آمریــکا در نامه ای به 
رئیس جمهور این کشــور، از او خواســتند »مدیریت و 
شــجاعت سیاسی« نشــان دهد و توافق هسته ای ایران 

را نجات دهد.
بیــش از ده  ســازمان ملــی نامــه ای بــه جــو بایدن 
رئیس جمهــور آمریکا ارســال کردند و از او خواســتند 
»مدیریت و شــجاعت سیاســی« نشــان دهد و توافق 
هســته ای ایران را نجات دهــد و همچنین ابراز حیرت 
کردند که چرا اجازه می دهد سیاست داخلی آمریکا مانع 
از احیای »توافق معقول منع گســترش« شــود. در این 
نامه آمده اســت: »به عنوان سازمان هایی که متعهد به 
جلوگیری دیپلماتیک از یک ایران مجهز به سالح اتمی 
هستند، به شدت نگران پیامدهای این تحول برای عدم 
اشاعه هستیم. اکنون بیش از هر زمان دیگری، مدیریت 
و شجاعت سیاسی برای جلوگیری از مرگ کامل توافق 
و فــرار از عواقب احتمالــی آن – جنگ با ایران یا ایران 

مجهز به سالح اتمی– مورد نیاز است«.
طبق گــزارش پایگاه تحلیلی آمریکایی »ریسپانســیبل 
 J Street، اســتیت کرفت«، این گروه ها - که شــامل
 Quincy Institute for و   Indivisible
Responsible Statecraft هســتند، افزودنــد که 
خــود بایدن و بســیاری از مقامات ارشــد دولتش قباًل 
اعالم کرده اند که خروج ترامپ از توافق یک فاجعه بوده 
است. در ادامه این نامه آمده است: برخی از این مقامات 
همچنین خاطرنشان کرده اند که مخالفان توافق، ترامپ 
را تحت فشــار قرار دادند تا قرص های ســمی سیاسی 
داخلی ایجــاد کند مانند قرار دادن ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی ایران در فهرست موسوم به »گروه های 
تروریستی« - با این هدف که کار را برای هر ورود دوباره 

هر جانشینی به توافق دشوار کند. 
آن هــا افزودند »به همین دلیل اســت که بیش از پیش 
حیرت آور اســت که دولت شــما اجازه داده این حرکت 
سیاســی مانــع از تجدید به لحاظ اســتراتژیک حیاتی 
برجام شــود« و سپس مدعی شــدند: همانطور که شما 

و همکاران ســابقتان در دولت اوباما به درستی تصریح 
کردید، ایران بازیگر خطرناکی است - اما اگر سالح اتمی 

داشته باشد خطرناک تر خواهد بود.
ایــن گروه ها تاکیــد کردند »بایدن در نهایت مســئول 
شکست برجام خواهد بود، زیرا این تنها راه دیگری برای 
دوبرابر کردن اســتراتژی فشار حداکثری ترامپ است« 
که آن را »زخم وارد شده از طرف خود« خوانند.»نانسی 
پریــش« مدیر اجرایــی »کنش زنان بــرای جهت های 
جدید«، یکــی از امضاکنندگان گفــت: رئیس جمهور 
بایدن، ما از شما می خواهیم مذاکرات را دوچندان کنید 
و توافــق ایران را قبل از اینکه خیلی دیر شــود به خط 

پایان برسانید.
»دیالن ویلیامز« معاون ارشــد سیاســت و اســتراتژی 
البی صهیونیســتی »جی استریت« هم خاطرنشان کرد 
که »اکثریت رای دهندگان یهــودی آمریکایی و اجماع 
نهادهــای امنیتی اســرائیل از احیای توافــق در مقابل 
تشــدید بحران هســته ای و ناامنی منطقه ای ناشــی از 
رویکرد فاجعــه بار ترامپ، حمایــت می کنند.«پیش تر 
همچنیــن 2۵ رهبر مذهبی در آمریکا با صدور بیانیه ای 
از جو بایدن رئیس جمهور کشورشان خواستند به توافق 
هسته ای بازگردد. این بیانیه که به ابتکار »کمیته دوستی 
قانون ملی« )FCNL( تهیه شد، مورد حمایت ائتالفی از 
سران ادیان و روسای ســازمان های مذهبی آمریکا قرار 
گرفت.  در این بیانیه آمده اســت: ما قویاً از دولت بایدن 
می خواهیم در میز مذاکرات باقی بماند و شجاعت انجام 

اقدامات شجاعانه برای صلح را داشته باشد.
در بخشــی از این بیانیه به ضرورت رفع تحریم ها علیه 
مردم ایران هم اشــاره شــده اســت: رفــع تحریم های 
اقتصادی بر اساس برجام به اتمام رنج انسانی ایرانی های 
بی گنــاه کــه بار ایــن بحــران اقتصــادی را به دوش 
کشــیده اند و در حین همه گیــری کووید-1۹ از داروها 
و تجهیزات حیاتی محروم ماندنــد، کمک خواهد کرد.
 مذاکرات رفع تحریم هــا در وین از چند ماه پیش دچار 

وقفه شد.

نامه بیش از 10 سازمان به بایدن: 

نگذار سیاست داخلی آمریکا مانع توافق با ایران شود

توافق بر سر از سرگیری مذاکرات جمهوری اسالمی و 4+1 

ایراناقداماتتحریککنندهرابرنمیتابد

گزارش

لحظاتی پس از گزارش منابع عراقی درباره سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به 
تهران، شبکه »المیادین« گزارش داد که در این سفر مسائل مهمی در ارتباط با 

روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد.
شــبکه »المیادیــن«، به نقل از منابعــی گزارش داد کــه »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر عراق به منظور رایزنی درباره روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان 
ســعودی به تهران و ریاض ســفر خواهد کرد.المیادین به نقل از منابع یادشده 
نوشــت: »مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق به زودی در عربستان سعودی و 
ایــران حضور خواهد یافت.« این منابع که اشــاره ای به نام آن  ها نیز نشــده، در 
گفت و گو با این شــبکه لبنانی اضافه کردند: »سفر متعاقب الکاظمی به دو کشور 
در راســتای گفت و گوهای اخیر ریاض و تهران در بغداد است.«طبق این گزارش، 
»مســائل مهم بســیاری از جمله روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و ایران در 

جریان سفرهای الکاظمی مطرح خواهد شد.«
این گزارش پس از آن منتشــر شده اســت که پایگاه عرقی »میدل ایست نیوز« 
لحظاتی قبل بدون ارائه جزئیات بیشــتر خبر داد که نخست وزیر عراق در سفری 

از پیش اعالم نشده، امروز  وارد تهران می شود. ایران و عربستان بعد از قطع روابط 
دیپلماتیک دو کشــور در دی ماه 1۳۹۴، از فروردین 1۴00 گفت وگوهایی را در 
ســطح امنیتی آغاز کرده اند. چهار دور این مذاکرات ســال گذشته برگزار شد. 
دور پنجم این گفت و گوها اوایل اردیبهشــت ماه جاری در بغداد برگزار شد. سوم 
اردیبهشــت ماه 1۴01، خبرگزاری روسی »اســپوتنیک« گزارش داده بود دور 
پنجم این در فضایی بســیار مثبت برگزار شــد. این خبرگــزاری گزارش داد دو 
هیأت بیشتر روی پرونده های منطقه و همچنین پرونده روابط دوجانبه و امنیت 
منطقه خلیج فارس صحبت کرده اند.وبگاه »میدل ایســت نیوز« گزارش داد که 

مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق برای دیدار با مقام های ایران به تهران سفر 
می کند.یک منبع آگاه در گفت وگوی اختصاصی با »میدل ایست نیوز« خبر داد 
که »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق، روز یکشنبه در سفری از پیش اعالم 
نشده وارد تهران خواهد شد.انتشــار خبر اختصاصی وبگاه عراقی »میدل ایست 
نیوز« درباره این ســفر در شرایطی انجام شده که طی هفته های اخیر مقام های 
بغداد و تهران درباره موضوعاتی از قبیل ورود زائران اربعین از یک ســو و مساله 
پرداخت بدهی وزارت برق عراق به ایران صحبت هایی مطرح کردند.پیشــتر وزیر 
فرهنــگ عراق اعالم کرد که دولت این کشــور تصمیم گرفت مرزهای زمینی را 
بــرای پذیرایی از زائران عتبات عالیات باز کند. به گفته او »از هم اکنون در حال 
آماده شــدن برای مراســم اربعین و ورود زائران میلیونی هستیم. با طرف ایرانی 
درباره ورود زائران به عتبات عالیات تفاهم حاصل شــده اســت«.از سوی دیگر، 
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
نشســت خبری ۳0 خرداد ماه درباره بدهی عراق و پول های بلوکه شده ایران در 

این کشور اظهارنظر کرده بود.

نخست وزیر عراق امروز وارد  تهران می شود  

 روابط ایران و عربستان سعودی 
محور سفر الکاظمی


