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سفر رئیس جمهور به تاجیکستان پیام های خوبی برای همسایگان دارد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز گذشته با بیان اینکه نخستین سفر رسمی حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی به عنوان رئیس جمهور به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام شد، افزود: این سفر حاوی پیام های 
بسیار خوبی برای همه کشورهای همسایه و در عین حال برای کشورهای همسایه شمالی ما است.
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برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده 
ترور دانشمندان هسته ای

جلس��ه رس��یدگی علنی به دعوای حقوقی خانواده 
ش��هدای علمی و هس��ته ای ایران علی��ه دولت آمریکا 
برگزار شد. به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به »دعوای 
حقوقی خانواده ش��هدای علمی و هسته ای ایران علیه 
دولت آمریکا به دلیل مس��اعدت و حمایت از اقدامات 
تروریس��تی رژیم اش��غالگر قدس« به ریاس��ت قاضی 
پورمریدی برگزار شد. قاضی  پور مریدی در ابتدای این 
جلسه گفت: امروز در رابطه با پرونده شهدای هسته ای 
از جمله شهدای گرانقدر مسعود علی محمدی، مصطفی 
احمدی روشن، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و 
ترور نافرجام فریدون عباسی، دادخواستی به شعبه ۵۵ 
که صالحیت جهانی علیه رسیدگی به پرونده دولت ها 

را دارد، مطرح می شود. 
این دادخواس��ت علیه ٣٧ تن از اش��خاص حقیقی و 
حقوقی دولت آمریکا مطرح شده که در ترور دانشمندان 
ما در چند سال اخیر نقش داشته اند. سپس افضلی وکیل 
خانواده های شهدای علمی و هسته ای کشور در جایگاه 
قرار گرفت و دادخواس��ت را قرائت کرد. بعد از اظهارات 
وکیل خانواده های شهدای هسته ای، همسر شهید مسعود 
علی محمدی، همسر شهید رضایی نژاد و همسر فریدون 
عباسی در جایگاه قرار گرفته و صحبت کردند. قاضی پرونده 
در پایان گفت: این دادگاه و هیچ دادگاهی نمی تواند بخشی 
از س��ختی شما را جبران کند. ما روزی حقوق خود را از 

آمریکا و رژیم صهیونیستی استیفا خواهیم کرد. 

نماینده مردم اردبیل در مجلس 
خبرگان رهبری دار فانی را وداع گفت

آیت اهلل میرفخرالدین موسوی ننه  کران، نماینده مردم 
اردبیل در مجلس خبرگان رهبری روز گذشته به لقاءاهلل 
ش��تافت. وی س��ال ۱٣۰۹ هجری شمسی در روستای 
ننه ک��ران در خانواده س��یادت و روحانیت متولد ش��د. 
تحصی��الت ابتدایی را در زادگاه خ��ود گذراند. مقدمات 
را در اردبی��ل و دروس عالی��ه را در قم و نجف اش��رف از 
اس��اتید زبردس��ت و آیات عظام فرا گرف��ت. آن مرحوم 
همچنین مسؤولیت هایی مانند نمایندگی مردم اردبیل 
در دوره های اول، سوم و پنجم مجلس شورای اسالمی و 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نیز ریاست شعبه دوم دیوان 
عالی کش��ور، مؤس��س حوزه علمیه کاظمیه و مؤسس 
کانون تحقیقاتی � حقوقی نس��یم حکم��ت در قم را بر 

عهده داشته است. 

نماینده ایران در ژنو:
آمریکا و حامیان تحریم ملت ها 

مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند
نماینده ایران در دفتر س��ازمان ملل در ژنو با تاکید 
بر اینکه اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورها به منظور 
ایج��اد رنج و درد برای مردم بی گناه طراحی ش��ده اند، 
خواستار مس��ؤول دانسته شدن آمریکا به عنوان مقصر 
اصلی و کشورهای اروپایی دنبال کننده آن شد. اسماعیل 
بقایی هامانه، نماینده ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو 
طی سخنرانی در چهل وهشتمین نشست شورای حقوق 
بشر که موضوع آن »تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه 
بر برخورداری از حقوق بشر« است، به انتقاد از تحریم های 
آمریکا که حتی در شرایط همه گیری بیماری کرونا پا برجا 
ب��ود، پرداخت و تاکید کرد: حتی وجود چنین ش��رایط 
اورژانسی در دنیا سبب نشد آمریکا از خود انسانیت نشان 
دهد و در طول ۲ سال گذشته گستردگی و الیه های این 

اقدامات قهری بیشتر و سخت تر هم شد. 
دیپلمات ارشد ایران در بخش دیگری از صحبت های 
خود اظهار داش��ت: هیچ دلیل خوب ادعایی، چه برسد 
به بهانه های سیاسی نمی تواند رنج انسان را توجیه کند. 
همچنین نقض گسترده حقوق بشر تحت عنوان »خسارت 
جانبی«، با چنین دالیلی قابل چشم پوشی نیست. در همین 
راستا، ما از گرایش فزاینده برخی کشورها به استفاده از 
تحریم های غیرقانونی یکجانبه تحت عنوان »حقوق بشر« 

بشدت متاسفیم. 
وی همچنین گفت: تردیدی وجود ندارد که اقدامات 
قه��ری یکجانبه تقریبا تم��ام اصول حقوق بش��ر را در 
 معرض خطر قرار می دهد. اقدامات قهری یکجانبه اساسا 

ضد  حقوق بشر هستند. 

گفت وگوی بلینکن با وزیر جدید خارجه 
انگلیس درباره ایران

وزارت خارجه آمریکا از رایزنی تلفنی وزیر خارجه دولت 
جو بایدن با »لیز تراس« وزیر جدید خارجه انگلیس درباره 
»اولویت های مشترک« ۲ کشور خبر داد. به گزارش فارس، 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا بعد از اقدام نخست وزیر 
انگلیس در تغییر وزیر خارجه این کشور، با همتای انگلیسی 
خود تلفنی درباره روابط واشنگتن- لندن رایزنی کرد. »ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای 
از تماس تلفنی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور با 

همتای انگلیسی خود خبر داد. 
طبق این بیانیه، بلینک��ن در این تماس تلفنی ابتدا 
ب��ه »لیز تراس« به دلیل عهده دار ش��دن منصب وزارت 
خارجه انگلیس تبریک گفت. وزیر خارجه آمریکا در این 
تماس، بر اهمیت روابط واشنگتن و لندن برای »حمایت 
از دموکراسی، نظم بین المللی قانون محور و جوامع باز در 

صحنه جهانی« تاکید کرد. 
بنا بر اعالم س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا، آنتونی 
بلینکن و لیز تراس در این تماس تلفنی درباره ایران، چین و 
افغانستان هم رایزنی کردند. بنا بر این بیانیه، وزرای خارجه 
آمریکا و انگلیس »همچنین درباره اولویت های مشترک 
سیاست خارجی شامل افغانستان، جمهوری خلق چین، 
ایران و تعامل چندجانب��ه برای مقابله با بحران اقلیمی 

صحبت کردند«. 
رایزنی وزیر خارجه دولت جو بایدن با همتای انگلیسی 
خود در شرایطی انجام شده که »هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان هم با لیز تراس تلفنی صحبت کرده بود. بنا بر اعالم 
وزارت خارجه آلمان، هایکو ماس و وزیر خارجه انگلیس 
درب��اره »ضرورت احیای فوری مذاک��رات با ایران درباره 

برجام« حرف زدند.

اخبار

گروه سیاسی: رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بیگانگان به هیچ 
عنوان نتوانستند برای افغانستان امنیت بیافرینند و امنیت ساز 
نبودند، گفت: معتقدیم مسأله افغانستان را باید خود افغانستانی ها 
حل کنند. یک مذاکرات بین افغانی باید ش��کل بگیرد، البته 
با تس��هیل گری و آماده کردن فضا ب��رای اینکه خود افغان ها 

تصمیم  بگیرند. 
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در سومین روز 
سفر خود به تاجیکستان پیش از ظهر روز گذشته با امامعلی 
رحمان، رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کرد. رئیسی 
در این دیدار با بیان اینکه ۲ کشور ظرفیت های مناسبی برای 
گس��ترش روابط و همکاری های دوجانبه دارند، افزود: تعمیق 
و تقویت مناس��بات و تعامالت دوجانبه زمینه ای برای ارتقای 
س��طح همکاری های منطقه ای ۲ کش��ور نیز خواهد بود. وی 
اظهار داشت: مقامات ایران و تاجیکستان باید با استمرار منظم 
دیدارها و گفت وگوهای دوجانبه، روابطی پایدار و همه جانبه را 
بین ۲ کشور فارسی زبان پایه گذاری کنند که به الگویی در سطح 
منطقه تبدیل شود. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار از 
قبول دعوت خود از سوی رئیس جمهور کشورمان برای حضور 
در بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که به ریاست 
کشورش برگزار شد و نیز از این بابت که رئیسی در نخستین 
سفر خارجی خود به کشور همزبان تاجیکستان سفر کرده است، 

قدردانی و تشکر کرد. 
اراده تهران و دوشنبه بر توسعه مناسبات است ■

 رئیسی پس از این دیدار دوجانبه در نشست خبری مشترک 
با همتای تاجیک خود با تاکید بر اینکه ۲ کشور از ظرفیت های 
فراوانی برای همکاری برخوردارند، بر استفاده از همه ظرفیت ها 

برای توس��عه روابط در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی تاکید کرد. وی اس��ناد همکاری امضا شده 
در این سفر بین ایران و تاجیکستان را گواهی بر اراده ۲ کشور 
برای توسعه روابط دانست و در عین حال تصریح کرد: مهم تر از 
قراردادهای مکتوب، اراده و تصمیم ۲ کشور برای توسعه مناسبات 
در حوزه های مختلف است. رئیس جمهور با اشاره به پیشینه روابط 
بین ایران و تاجیکستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
قراردادهای همکاری که تاکنون بین ۲ کشور منعقد شده نشان 
از اراده جدی برای توس��عه و تعمیق همکاری ها  دارد و در این 
مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین ما رقم می خورد، 
ام��روز نیز قراردادهایی برای همکاری منعقد کردیم. رئیس��ی 
با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی مناس��ب برای استفاده از همه 
ظرفیت های ۲ کشور در راستای توسعه و تعمیق روابط گفت: 
ظرفیت تجاری و اقتصادی ای که امروز بین ایران و تاجیکستان 
است قابل قبول نیست و حتما این ظرفیت باید توسعه یافته 
و به یک مرحله قابل قبول برس��د. رئیس جمهور با بیان اینکه 
در بندر چابهار و بندرعباس زمینه های خوبی برای توس��عه و 
افزایش ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکس��تان وجود دارد، 
اظهار داشت: ۲ کشور در زمینه مناسبات فرهنگی و هنری نیز 
از زمینه ه��ای خوبی برای همکاری برخوردارند که می تواند به 

توسعه روابط بینجامد. 
با حضور تروریست ها در مرزهای مان قاطعانه برخورد می کنیم ■

مس��اله بحران افغانس��تان و آینده این کش��ور بخش قابل 
توجهی از این نشست خبری را شامل می شد. رئیسی با بیان 
اینکه نظرات ۲ کشور درباره افغانستان نزدیک است، گفت: هر 
۲ کش��ور اعتقاد داریم دخالت بیگانگان در افغانستان موجب 

بالهای بسیاری برای این کشور شده و باید دست بیگانگان را 
از افغانستان قطع کرد. وی با تاکید بر اینکه بیگانگان به هیچ 
عنوان نتوانستند برای افغانستان امنیت بیافرینند و امنیت ساز 
نبودند، گفت: بیگانگان نتوانستند برای ملت افغانستان مشکلی 
را حل کنند و ادامه حضور و نقش آفرینی بیگانگان را نمی پذیریم. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسأله افغانستان باید توسط مردم 
این کشور و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در 
منطقه نسبت به افغانستان علقه  دارند حل شود و همکاری ما 
با تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان می تواند زمینه 
را برای اینکه افغانستانی ها سرنوشت خود را رقم بزنند، فراهم 
کند. رئیسی تاکید کرد: معتقدیم مسأله افغانستان را باید خود 
افغانس��تانی ها حل کنند. یک مذاکرات بین افغانی باید شکل 
بگیرد، البته با تسهیل گری و آماده کردن فضا برای اینکه خود 
افغان ها تصمیم  بگیرند. رئیس جمهور با بیان اینکه حکومت و 
دولتی که بخواهد در افغانس��تان برپا شود باید دولتی فراگیر 
باشد، گفت: دولتی که فقط به یک قوم و گروه سیاسی متعلق 
باشد نمی تواند مسائل افغانستان را حل کند و دولت این کشور 
باید فراگیر باشد به  گونه ای که همه اقوام و گروه های سیاسی 
در این دولت احساس نقش کنند و این دولت هم بتواند از همه 

ملت افغانستان نمایندگی کند. 
رئیس��ی در ادامه با تاکید بر اینکه حضور تروریس��ت ها در 
افغانستان نه فقط برای افغانستان، بلکه برای منطقه خطرناک 
اس��ت، گفت: آمریکایی ها با تش��کیل داعش و شرارتی که در 
کش��ورهای سوریه و عراق انجام دادند، امروز به سمت استقرار 
این تروریس��ت ها در افغانستان رفته اند. وی با بیان اینکه باید 
زمینه حضور هرگونه جریان تروریستی را در افغانستان از بین 

برد، تصریح کرد: با حضور هرگونه جریانی که بستری برای رشد 
جریان های تروریستی در افغانستان باشد، مخالفیم و باید با آن 
قاطعانه برخورد شود. به هیچ وجه نمی پذیریم در کنار مرز ما 
جریان تروریستی و داعشی بخواهد خانه کند و به کشور ما، منطقه 
و افغانستان ضربه بزند. رئیسی با اشاره به اینکه افغانستان با امنیت، 
دارای صلح و آرامش و دوستی و پیشرفت را قبول داریم، اظهار 
داشت: حضور جمهوری اسالمی در منطقه امنیت ساز بوده ولی 
حضور بیگانگان در منطقه حضور مخرب و تخریب کننده امنیت 
بوده است. رئیس جمهور با بیان اینکه همواره تالش  ما این بوده 
است مردم افغانستان، خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، 
تاکید کرد: راه حل مسأله افغانستان با یک کشور و یک قوم و یک 
گروه نیست؛ راه حل، تشکیل دولتی فراگیر و دولتی است که بتواند 
همه اقوام را در بر گیرد. رئیسی افزود: کشورهای دیگر باید کمک 
کنند و ما هم در جمهوری اسالمی حتما این سیاست را دنبال 
می کنیم که مردم افغانستان بتوانند برای شکل  دادن حکومتی 

که اداره افغانستان را در آینده تضمین کند، تصمیم بگیرند. 
رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست خبری مشترک 
از ایران به عنوان کشور دوست و همزبان تاجیکستان نام برد و 
با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی و دینی میان ۲ ملت ایران 
و تاجیکستان، بر توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط تاکید 
کرد. امامعلی رحمان افزود: اس��ناد همکاری امضا شده در این 
سفر موجب توس��عه بیش از پیش مناسبات ۲ کشور خواهد 
شد و امیدوارم دیدارها و مذاکرات مقام های ۲ کشور و افزایش 
همکاری ها در آینده تداوم داشته باشد. وی همچنین با اشاره به 
تحوالت اخیر در کشور افغانستان گفت: خواهان استقرار صلح و 
ثبات کامل در افغانستان هستیم و معتقدیم آرامش در افغانستان 
ضامن تامین امنیت منطقه است و تاسیس یک دولت فراگیر و 
همه شمول در افغانستان را عامل کلیدی برای استقرار صلح و 

ثبات پایدار در این کشور می دانیم. 
حضور در بین مردم کوالب ■

زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کوالب 
آخرین برنامه س��فر ٣ روزه رئیس جمهور به تاجیکستان بود. 
میرس��یدعلی همدانی از جمله شخصیت های دینی و معنوی 
مورد احترام در تاجیکستان و شبه قاره هند است. رئیسی پس 
از عزیمت به ش��هر کوالب دقایقی در جمع استقبال کنندگان 
حضور یافته و از آنان تشکر کرد. رئیس جمهور پس از مراسم 
استقبال به منظور زیارت میرسیدعلی همدانی عازم آرامگاه وی 
شد. رئیس جمهور پس از زیارت مرقد سیدمیرعلی همدانی در 
شهر کوالب، طی سخنان کوتاهی در جمع استقبال کنندگان 
و مردم این شهر اظهار داشت: اراده ما گسترش و توسعه روابط 
با تاجیکس��تان در همه زمینه هاس��ت. رئیس��ی با بیان اینکه 
می دانیم دل شما با انقالب اسالمی ایران است و با شخصیت 
امام خمینی)ره( و رهبر بزرگوار انقالب اسالمی آشنا هستید، 
گفت: از اینکه توفیق مالقات با شما مردم خوب و زیارت مزار 
سید جلیل القدری که چهره خداشناس، مردمی و خدمتگزار به 
مردم بوده است برای من به دست آمد، بسیار خوشحالم. وی 
خاطرنشان کرد: با مردم خوب تاجیکستان ارتباط بسیار عمیق 
قلبی و فرهنگی داریم و این ارتباط فرهنگی بین ما و شما سرمایه 

بزرگی است که ان شاء اهلل روز به روز افزوده شود.

رئیسی در نشست خبری با همتای تاجیک خود بر همکاری کشورهای همسایه برای حل مسأله افغانستان توسط مردم این کشور تأکید کرد

راه حل افغانستان؛ دولت فراگیر

ثمانه اکوان: کارشناسان حوزه بین الملل و مقابله با تسلیحات 
کشتار جمعی بویژه تسلیحات هسته ای، با وجود گذشت ۲ 
روز از زمان اعالم توافق سه جانبه آمریکا، استرالیا و انگلستان 
برای ساخت زیردریایی هسته ای برای کانبرا، هنوز نتوانسته اند 
به سواالت درباره نگرانی های هسته ای به وجودآمده حول محور 

این توافق پاسخ دهند. 
نشریه پولیتیکو در گزارشی طی مصاحبه با کارشناسان 
کنترل تسلیحات و همچنین سیاست های هسته ای به نگرانی ها 
در این باره پرداخته  اس��ت. »دریل کیمبال« مدیر مؤسسه 
کنترل سالح در آمریکا بیان کرده است سواالت نگران کننده و 
جدی  زیادی درباره ارسال تکنولوژی های هسته ای و همچنین 
زیردریایی های هس��ته ای برای کانب��را وجود دارد. او معتقد 
است این تکنولوژی سیاست های مرتبط با کنترل تسلیحات 
هسته ای را دچار شکست می کند. وی همچنین معتقد است: 
با این اقدام موضع قدیمی و جدی آمریکا برای سیاست های 
مقابله با اش��اعه تسلیحات هسته ای زیر سوال می رود: »این 
حقیقت که استرالیا کشوری مهربان با کانگوروها و گیاه خواران 
است و سابقه خوبی در منع اشاعه سالح های مختلف داشته، 
باعث نمی شود چنین تصور شود که می تواند قوانین مرتبط با 

منع اشاعه سالح را زیر پا بگذارد«. 
کیمبال و همکارانش چند سوال اساسی در این باره مطرح 
می کنند: س��ؤال اول اینکه آیا برنامه ریزی فعلی برای توافق 
امنیتی بین ٣ کشور منجر به تغییرات در توافق هسته ای سال 
۲۰۱۰ بین استرالیا و آمریکا می شود؟ دومین سوال این است: 
چگونه انتقال تکنولوژی های هسته ای می تواند به  صورت امن 
انجام شود؟ سومین سوال اما این است: آیا دولت های آمریکا 
و استرالیا تأثیرات این معامله بر رقابت های تسلیحاتی منطقه 

را در نظر گرفته اند؟
پاسخ به این سؤاالت و سؤاالت دیگر در این زمینه تاکنون 
ب��ا موانع زیادی روبه رو بوده و چندان راضی کننده نیس��ت. 

پندا« کارش��ناس  »آنکی��ت 
مسائل هس��ته ای در مؤسسه 
کارنگی نیز پاسخ دولتمردان 
آمریکایی به این س��واالت را 
راضی کننده نمی داند اما معتقد 
است ش��اید در ۱۸ ماه آینده 
که قرار اس��ت دولت های هر 
٣ کش��ور در این ب��اره رایزنی 
داشته باشند، جزئیات بیشتری 

منتشر شود. »جیمز اکتون« مدیر برنامه سیاست های هسته ای 
مؤسسه کارنگی از اینکه جوابی برای این سواالت وجود ندارد 
چندان هم متعجب نشده، زیرا معتقد است اصوال جوابی برای 
این سواالت وجود ندارد. او در این باره معتقد است: »سابقه 
بسیار بدی در این خصوص موجود است و راه دیگری نیز در 

این  باره وجود ندارد«. 
آژانس بین المللی انرژی اتم��ی به  عنوان بازرس جهانی 
مس��ائل هس��ته ای، توافق خاصی را برای مس��تثنی کردن 
رآکتورهای دریایی از پروسه تحقیقات ایجاد کرده  است. این 
پروسه به  طور ساده این گونه توضیح داده می شود که بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی توانند در یک زیردریایی 
هسته ای برای هفته ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را 
مورد بازرسی قرار دهند به  همین دلیل کشورهایی که دارای 
سالح های غیرهسته ای هستند می توانند اورانیوم با غنای باال 
برای مصارف دریایی تولید کنند و در عین  حال بازرسان این 
آژانس را از پیگیری این فعالیت ها منع کنند. به نظر می رسد 
استرالیا دقیقا از همین مساله استفاده می کند و سعی دارد با 
توجیه اینکه مصرف اورانیوم غنی شده برای زیردریایی است، 
از زیر بار بازرسی ها شانه خالی کرده و همان راهی را برود که 
آمریکا و بریتانیا رفته اند. با این  حال »اکتون« معتقد است: 
»باور این مساله بسیار سخت است که اقدامات استرالیا به این 

 معنی باشد که این کشور حق 
انج��ام این فعالیت ها را دارد و 
س��ایر کش��ورهای جهان نیز 
می توانند از کانبرا تقلید کرده 

و همان راه را بروند«. 
نش��ریه پولیتیکو در ادامه 
نوش��ته اس��ت: با ب��ه وجود 
آمدن مس��اله ارائه تکنولوژی 
به  زیردریایی های هس��ته ای 
استرالیا، بسیاری از این مساله نگرانی دارند که ایران نیز دقیقا 
با همین توجیهات به  همین مسیر برود. ایران نیز مانند استرالیا 
می تواند با توجیه ضرورت داشتن غنی سازی هسته ای برای 
زیردریایی یا کشتی های هسته ای خود اورانیوم را با غنای باال 
تولید کند. در واقع همان طور که کارشناسان مقابله با اشاعه 
هسته ای بیان می کنند، اقدام آمریکا، انگلیس و استرالیا در را 
به روی ایران برای افزایش میزان غنی سازی اش باز کرده  است. 
 دولت بایدن با این  حال اهمیت این  موضوع را بشدت زیر 
سوال می برد. مقامات وزارت خارجه آمریکا در اتریش اعالم 
کرده اند برای در نظر گرفتن مسائل حفاظتی و امنیتی انتقال 
این تکنولوژی با مسؤوالن و مقامات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در تماس خواهند بود. یکی از مسؤوالن بلندپایه آمریکایی 
در همان روزی  که خبر ارائه زیردریایی هسته ای به استرالیا 
منتشر شد به گزارشگران گفته بود: »این تکنولوژی بشدت 
حساس است به  همین دلیل می توان گفت این کار استثنایی 
برای سیاست های ما در این حوزه  است. گمان نمی کنم این 
رویه در سایر موارد مشابه نیز دنبال شود و ما این پروسه را 
به  عنوان پروسه ای که تنها یک بار مورد استفاده قرار می گیرد 

شناسایی می کنیم«.
سایر مقامات آمریکایی نیز نخواسته اند درباره غنی سازی با 
غنای باال توسط استرالیا اظهارنظری داشته باشند اما عنوان 

کرده اند نمی خواهند قضاوتی زودهنگام درباره  این پروسه ۱۸ 
ماهه با اس��ترالیا داشته باشند. البته آنها اعالم کرده اند قرار 
نیست استرالیا غنی سازی ای در داخل این کشور داشته باشد. 
آنها معتقدند ماجرای زیردریایی در استرالیا یک نمونه کامال 
استثناست و قرار نیست در سایر مسائل نیز به آن رجوع شود. 
اگرچه آمریکا برای مقابله با چین و رقابت های اقتصادی 
با پک��ن، عجله ای عجیب دارد اما به نظر می رس��د تاکنون 
نتوانس��ته راهی برای حفظ آبروی خود در دور زدن قوانین 
منع اشاعه سالح های هسته ای برای استرالیا پیدا کند و حاال 
فکر می کند در مدت ۱۸ ماه -زمانی که برای رس��اندن این 
تکنولوژی به استرالیا نیاز دارد- زمان الزم برای غالب کردن 
روایت خود در این باره را دارد. روایت استثنا بودن استرالیا اما 
نمی تواند چندان خریداری در مجامع بین المللی داشته باشد، 
زیرا دیگر هر کشوری- چه دارای توانایی هسته ای و چه غیر 
از آن- می تواند غنی سازی هسته ای به میزان مورد نیاز برای 
راه اندازی زیردریایی یا کشتی های هسته ای را آغاز کند و این 
توجیه را داشته باشد که استرالیا نیز همین راه را پیموده است. 
مهم تر از این مس��أله اما زیر س��وال رفتن روایت غربی از 
خطرناک بودن اقدامات هس��ته ای ایران است. در حالی که 
تمام فعالیت های هس��ته ای کش��ورمان زیر دوربین نظارت 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی قرار دارد، به یکباره با تمایل 
سیاسی آمریکا، کشوری که خود عضو ان پی تی بوده و باید 
دستورالعمل های منع اشاعه هسته ای را دنبال کند، بدون هیچ 
هراسی، به باالترین تکنولوژی هسته ای دست می یابد و قرار 
است آن را برای تهدید چین به خدمت بگیرد! سیاست ها و 
رفتار دوگانه آمریکا در قبال مساله تکنولوژی هسته ای، تنها 
یک استثنا در مقابل تهدیدات چین نیست، سال ها پیش رژیم 
صهیونیستی نیز بر اساس همین استثنائات به سالح هسته ای 
دست یافت و حاال باید دید واشنگتن دیگر رویی برای مقابله 

با غنی سازی ایران دارد؟

کارشناسان بین المللی توافق آمریکا و انگلستان در ساخت زیردریایی هسته ای برای استرالیا را استاندارد دوگانه ایاالت متحده در قبال موضوع هسته ای ارزیابی می کنند

ویی برای مقابله با غنی سازی ایران دارد؟ واشنگتن ر

گروه سیاسی: پس از رسیدن نخستین محموله سوختی ارسالی 
ایران به خاک لبنان، بامداد روز گذشته دومین کاروان تانکرها نیز 
از مرز سوریه عبور کرده و به سمت لبنان در حال حرکت است. 
به گزارش »وطن امروز«، شبکه المیادین گزارش داد: دومین 
کاروان تانکرهای حامل گازوئیل ارسالی ایران، اکنون در حال 
حرکت به  س��مت اراضی لبنان است. گفتنی است نخستین 
کاروان تانکرهای سوخت ارسالی ایران نیز روز پنجشنبه از بندر 
بانیاس سوریه در میان استقبال گسترده مردم وارد لبنان شد. 

3 دستاورد حزب اهلل از ورود تانکرها ■
تحلیلگر اسرائیلی به نام یونی بن مناخیم در تحلیلی که در 
پایگاه عبری زبان  »نیوز وان« منتشر شد، اعتراف کرد رسیدن 
تانکرهای حامل س��وخت به لبنان، یک پی��روزی بزرگ برای 
حزب اهلل محسوب می شود. این در حالی است که سیدحسن 

نصراهلل خبر داد ۲ نفتکش دیگر نیز بزودی به سوریه خواهند 
رسید. به زعم این تحلیلگر اسرائیلی این امر نه تنها یک پیروزی 
برای حزب اهلل است، بلکه در سایه ضعف دولت آمریکا موجب 
تقویت جایگاه ایران در منطقه نیز می شود. به  گفته بن مناخیم 
از دیدگاه اس��رائیل این اقدام دستاوردهای سه گانه ای را برای 

حزب اهلل به  همراه داشته است که عبارتند از:
1- تقویت توان بازدارندگی علیه اسرائیل و ایاالت متحده: این دو 
با وجود آنکه از مسیر و هدف نفتکش مطلع بودند، جرأت آسیب 
رساندن به نفتکش ایرانی حامل سوخت را نداشتند و این نفتکش 

توانست محموله خود را در بندر بانیاس سوریه تخلیه کند. این 
در حالی اس��ت که مایک پمپئو، وزیر سابق خارجه آمریکا در 
ژوئن ۲۰۲۰ به همه طرف ها از جمله حزب اهلل نسبت به انجام 

چنین اقدامی هشدار داده بود. 
2- نصراهلل با این اقدام خود جایگزین  و آلترناتیوی برای لبنان 
ایجاد کرد و نش��ان داد می توان به  جای انتظار کش��یدن برای 
رسیدن کمک های غربی یا واردات سوخت از کشورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس، روی همکاری با سوریه و ایران حساب کرد. 
3- سیدحسن نصراهلل با اقدام خود در واردات سوخت از ایران، 

دولت آمریکا را مجبور کرد به لبنان اجازه واردات گاز و برق از 
مصر و اردن آن هم از طریق سوریه را بدهد. 

تحریم 13 فرد و 8 شرکت توسط آمریکا ■
وزارت خزان��ه داری آمری��کا روز جمعه طی بیانیه ای اعالم 
کرد نام ۱٣ش��خص حقیقی و ۸ ش��رکت در ارتباط با تأمین 
مالی حزب اهلل لبنان و دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، 
به فهرس��ت اش��خاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل 
دارایی های خارجی )اوفک( که از نهادهای زیرمجموعه وزارت 
خزانه داری به شمار می رود، اضافه شده است. در بین این افراد، 
نام ٧ شهروند ایرانی، ۲ شهروند چینی، ۲ شهروند کویتی و ۲ 
شهروند لبنانی دیده می شود. از میان شرکت ها نیز ٧ شرکت 
در سرزمین اصلی چین یا هنگ کنگ چین و یک شرکت در 

امارات مستقر هستند. 

راهی شدن دومین کاروان تانکرهای سوخت ارسالی ایران از مرز سوریه به سوی لبنان 

وشن شد چراغ دوم ر


