
بازگشت ۱۷ هموطن اهل سنت از هند 
بعد از ۷ ماه به کشور

تع��دادی از هموطنان ایرانی اهل س��نت که در پی 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در هند گرفتار 
ش��ده بودند، بعد از تالش های انجام شده از سوی 
وزارت خارجه و سفارت ایران در دهلی نو به کشور 

بازگشتند.
۱۷ نف��ر از برادران و خواهران ایرانی اهل س��نت از 
استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
که در پی ش��رایط ناشی از ش��یوع ویروس کرونا و 
محدودیت های ناشی از خروج از هند در این کشور 
گرفتار ش��ده بودند، بعد از تالش های انجام ش��ده 
از س��وی وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران، 
س��فارت ای��ران در دهلی نو و نهاده��ای ذیربط در 
س��اعات پایانی شب گذشته )سه ش��نبه( به کشور 

بازگشتند.
این افراد برای شرکت در مراسم مذهبی و به دعوت 
طرف هندی به این کش��ور س��فر کرده بودند که به 
دلیل لغو پروازها و مش��کالت ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، موفق به بازگشت به ایران نشده بودند. مهر 

 
گزینه پیشنهادی ترامپ برای 

دیوان عالی
گزین��ه پیش��نهادی رئیس جمه��ور آمری��کا برای 
عضویت در دیوان عالی آمریکا س��ابقه وکالت برای 

گروه تروریستی منافقین را دارد.
ایمی کان��ی بارت زمانی که این گ��روه تبعیدی از 
ای��ران )گروه��ک منافقین( در ت��الش برای خروج 
از فهرست س��ازمان های تروریستی خارجی وزارت 
خارج��ه آمریکا بوده وکالت آن را به عهده داش��ته 
است. وی س��ابقه وکالت برای این گروه تروریستی 
را س��ال ۲۰۱۷، قب��ل از برگ��زاری جلس��ه تأیید 
صالحیت��ش برای تصدی س��مت ریاس��ت دادگاه 
استیناف شیکاگو، در قالب یک پرسشنامه مجلس 
سنای آمریکا ذکر کرده بود.. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

ایران باید آذربایجان و ارمنستان را به 
ترک مخاصمه مجاب کند

اس��تاد دانش��گاه مطالع��ات بین الملی ش��انگهای 
می گوید، خواه به دلیل منافع بشردوس��تانه و خواه 
منافع ملی، ایران باید فعاالنه ارمنستان و آذربایجان 

را برای پایان جنگ مجاب کند.
پروفسور هوندا فن، در یادداشتی می نویسد: در ۲۷ 
سپتامبر س��ال ۲۰۲۰، درگیری شدید نظامی بین 
ارمنس��تان و آذربایجان آغاز شد. ایران بالفاصله دو 
کش��ور را به توقف جنگ و حل اختالفات به روش 
مس��المت آمیز فراخواند، این کامال نشان می دهد 
که ایران یک قدرت منطقه ای مسئول است. جنگ 
بی��ن ارمنس��تان و آذربایجان مس��لماً فاجعه هایی 
را برای مردم دو کش��ور به همراه خواهد داش��ت، 
بخصوص در زمانی ک��ه اپیدمی کووید-۱9 در اوج 

خود قرار دارد.
از آنجا که ارمنستان و آذربایجان هر دو کشورهایی 
ب��ا جمعی��ت ک��م و نس��بتا کوچک هس��تند، اگر 
جنگ فقط بین این دو کش��ور به وق��وع بپیوندد، 
تأثی��ر چندانی بر اوضاع منطقه نخواهد داش��ت اما 
به نظر می رس��د که فقط ارمنس��تان و آذربایجان 
درگیر این جنگ نیس��تند و ارمنستان ترکیه را به 
کمک ب��ه آذربایجان در جنگ متهم کرده اس��ت. 
ارمنس��تان برای مدت نسبتا طوالنی دشمن ترکیه 
بوده است در حالی که  آذربایجان "برادر کوچکتر" 
ترکیه محس��وب می ش��ود، در ح��ال حاضر ترکیه 
حمای��ت خود را از آذربایجان در جنگ ارمنس��تان 

و آذربایجان اعالم کرده است.
دونالد ترامپ، که س��خت برای پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری در اوایل ماه نوامبر تالش می کند، 
مطمئناً برای افزایش رای خود و برای دس��تیابی به 
موفقیت های دیپلماتیک بیش��تر در جامعه جهانی 
تالش خواهد کرد، او علناً اظهار داش��ته اس��ت که 
ممکن است در جنگ ارمنستان و آذربایجان دخالت 
کند. عالوه بر انتخابات ریاس��ت جمهوری؛ قفقاز از 
نظر استراتژیک از اهمیت باالیی برای ایاالت متحده 
برخوردار است. جنگ ارمنستان و آذربایجان ممکن 
اس��ت فرصتی ب��رای ورود ایاالت متح��ده به قفقاز 
ش��ود. با این حال، منطقه قفقاز منطقه مورد عالقه 
ی دیرین روسیه اس��ت، تحمل کنترل این منطقه 
توس��ط قدرتهای دیگر برای روس��یه دشوار است ، 
بنابراین روسیه نیز توجه زیادی به جنگ ارمنستان 

و آذربایجان دارد. ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان بر 
سر منطقه قره باغ درحالی ادامه دارد که عزم جدی طرفین 
برای ترک این مخاصمه دیده نمی شود و شاید این نگرانی 
وجود داشته باش��د که بحران از مرز های ۲ کشور خارج و 

دیگر کشور ها ازجمله ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. 
ناظران سیاس��ی بر این باورند جمهوری اس��المی ایران در 
راستای سیاست بی طرفی می تواند با دیپلماسی فعال خود 
نقش آفرینی موثری برای حل بحران قره باغ داش��ته باشد و 
از ب��روز جنگی احتمالی که ناامن��ی را حتی برای مرزهای 

کشورمان ایجاد کند، ممانعت کند.
درگیری های میان ایروان و باکو، موجب شده مناطق مرزی 
جمهوری اسالمی ایران را نیز هدف خمپاره های طرفین قرار 
گیرد و حتی یک پهپاد نیز با پدافند هوایی نیروهای مس��لح 
ایران در منطقه که وارد حریم هوایی ایران شده بود سرنگون 
ش��ود،  چنین وضعیتی غی��ر قابل قبول اس��ت و جمهوری 
اسالمی ایران به خاطر جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع به 

دو کشور هشدار داده به درگیری ها پایان دهند.
جمهوری اس��المی ایران معتقد است، ثبات منطقه و حل 
مناقش��ه »قره باغ« میان جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان 
صرفاً در چارچوب همکاری های منطقه ای میس��ر اس��ت؛ 
سیاست خارجی تهران در سال های گذشته در قبال مناقشه 
قره باغ، پیوسته سیاست مصالحه، تعادل و آشتی جویی بوده 
اس��ت و تهران تالش کرده تا در سیاست گذاری های خود، 
سیاست متوازن سازی و خط مش��ی حل وفصل اختالفات 

کشورهای همجوار را دنبال کند.
ایران به  س��بب داشتن مرز مشترک با هر ۲ کشور، طبیعتا 
از ادام��ه درگیری ها میان ۲ کش��ور، نگرانی هایی دارد که 
این نگرانی ها کامال مشروع است؛ چراکه ایران ممکن است 
متحمل آسیب شود. البته در این  میان کشور هایی هستند 
که در تشدید اختالفات میان آذربایجان و ارمنستان نقش 
دارن��د و باعث بروز این درگیری ها می ش��وند و در حقیقت 
جنگ میان آذربایجان و ارمنستان یک جنگ نیابتی است. 
جمهوری اس��المی ایران ب��ا توجه  به س��ابقه تاریخی این 
درگیری و رصد آن، می تواند نقش تعیین  کننده ای در حل 

این بحران داشته باشد.
در حقیق��ت منطقه قره باغ  کوهس��تانی )ناگورن��و قره باغ( 
بار دیگر پس از س��ه ماه، صحن��ه درگیری نیرو های ارتش 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان 
دو روز پی��ش از آغ��از درگیری ها در خط��وط مقدم جبهه 
با ارمنس��تان خبر داد و ایروان نی��ز وضعیت جنگی اعالم 
کرده اس��ت. جمهوری آذربایجان و ارمنستان از اوایل دهه 
۱99۰ بر س��ر کنترل منطقه کوهس��تانی ق��ره باغ درگیر 
ش��ده اند و آخرین درگیری های مسلحانه این دو کشور در 
ماه ژوئیه آغاز ش��د و هر دو طرف تلفاتی را گزارش دادند. 
اکنون درگیری بین دو کش��ور بار دیگر شدت گرفته است. 
در همی��ن ارتباط باکو و ایروان به ط��ور جداگانه با صدور 

بیانیه هایی یکدیگر را متهم به آغاز این درگیری کردند.
گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که، نیرو های ارمنس��تان با 
استفاده از سالح های سنگین از جمله آتش سنگین توپخانه 
مواض��ع واحد های ارتش جمه��وری آذربایجان را در امتداد 
مناطق مرزی و نیز روس��تا های مرزی قاپانلی؛ شهرس��تان 
ترت��ر، چیراغل��ی و ارتا قروند؛ شهرس��تان آق��دام، آلخانلی 
و ش��کوربیکلی؛ شهرس��تان فضولی و جوج��وق مرجانلی؛ 
شهرس��تان جبرای��ل را مورد هدف ق��رار داده که بر اثر آن 

تعدادی از افراد غیر نظامی کشته و یا زخمی شده اند.
بنیاد حس��ین اف، س��فیر جمهوری آذربایج��ان در تهران 
می گوید که کشورش برای هر دو راه حل سیاسی و نظامی 
در خص��وص مناقش��ه قره باغ آماده اس��ت؛ او می گوید که 

ارمنستان باید خاک اشغالی آذربایجان را ترک کند.
حسین اف در پاسخ به این سوال که از آمادگی تهران برای 
حل وفصل این موضوع اس��تقبال می کنید یا نه؟ به تسنیم 
گفته؛ جمهوری اس��المی ایران باید اول رس��ماً اش��غالگر 
و اش��غالگری را محک��وم کند. آذربایج��ان از هر امکانات و 
پیشنهادی که برای حل وفصل این موضوع است هیچ وقت 

امتناع نکرده است.
او گفته؛ ۲8 سال اس��ت که این مناقشه به خاطر آتش بس 
همین طور مانده است و این تا کی ادامه خواهد داشت؟ این 
که گفتم گفت وگوها با گروه مینسک ماهیت ندارد و نتیجه 
نمی بینی��م و مردم و دولت آذربایج��ان از این میانجیگری 
هیچ نتیجه ای ندیده اند. این که ایران میانجیگری کند اولین 
شرط این است که ارمنستان اشغالگر است و سرزمین های 
آذربایجان را اشغال کرده است و باید سرزمین های اشغالی 

را ترک کند.
آرتاش��س تومانیان س��فیر جمهوری ارمنس��تان در تهران 
نی��ز در خصوص زمان احتمالی درگیری فعلی با جمهوری 
آذربایجان و رسیدن به راه حل واقعی می گوید در شرایطی 
که عملی��ات نظامی تمام عیار در جریان اس��ت پیش بینی 

کردن بسیار دشوار است.
سفیر جمهوری ارمنستان در مورد نقش میانجی گری ایران 
نی��ز می گوید؛ موضع متعادل و مت��وازن ایران در ارتباط با 
حل مناقشه قره باغ بسیار مهم است، علی الخصوص موضع 
تغییرناپذیر ایران در قبال حل مناقش��ه از طریق مذاکرات، 
صل��ح را مدنظ��ر دارم. اعالمیه روزه��ای اخیر آقای محمد 
ج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
خطاب به طرفین مناقش��ه و اعالم آمادگی برای مساعدت 
به بازگشت آنان به مذاکرات صلح برای ما بسیار امر مثبتی 
ب��ود. در ارتباط ب��ا احتمال اقدام میانجی گ��ری ایران قابل 
ذکر اس��ت که امروزه عرصه فعال میانجی گری بین المللی 
ریاست سه گانه گروه مینسک س��ازمان امنیت و همکاری 
اروپا می باشد و برای جایگزینی آن هیچ گونه دستور کاری 

وجود ندارد.

نگرانی ایران از نامنی در مرزهای کشورش
حس��ن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو 
با سیاس��ت روز درباره بحران قره باغ و نقش تهران در حل 
این بحران گفت: مس��ئله قره باغ بیش از 3 دهه اس��ت که 
به یک کانون بحران تبدیل ش��ده و ب��ا توجه به اختالفات 
ساختاری میان ارمنستان و  آذربایجان کشورهای فرامنطقه 
ای و برخی کش��ورهای منطقه از ای��ن فرصت اختالف به 

دنبال بهره برداری در جهت اهداف شوم خود هستند. 
وی اف��زود: کش��ورهای مغ��رض تقال می کنند ت��ا با ایجاد 
درگی��ری و نقض توافق نامه آتش ب��س یک جنگ نیابتی 

در این منطقه حساس به راه اندازند. 
کارش��ناس مس��ائل بین المللی با تاکید بر اینکه روس��یه و 
ترکیه طی روزهای گذشته به صورت پشت پرده بر افزایش 
ای��ن تنش ها دمیدند، اظهارداش��ت: اختالفات مزمن میان 
روسیه و ترکیه در منطقه وجود دارد که در موضوع قره باغ 

به اوج خود رسیده است.   
هان��ی زاده در پاس��خ به اینکه آی��ا ایران ظرفی��ت و توان 
میانجیگری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را دارد، 
بیان داش��ت: با توجه  به شرایط موجود و احتمال گسترش 
جنگ میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه استراتژیک 
قره ب��اغ، جمهوری اس��المی ایران این نگران��ی را دارد که 
بحران اخیر به یک بحران منطقه ای و حتی بین المللی بدل 
ش��ود. از سال ۱99۰ که آذربایجان و ارمنستان از زیر چتر 
شوروی خارج شدند و به استقالل رسیدند، همواره مسئله 
قره باغ و اختالفات میان این ۲ کش��ور مورد توجه مقامات 

جمهوری اسالمی ایران قرار داشته و دارد.
وی با اشاره به اینکه ایران از یک سو به  سبب نگاه عاطفی به 
ارمنستان و از سوی دیگر به سبب روابط گسترده فرهنگی 
و مذهب��ی ای که با آذربایجان دارد، ب��ه مصلحت نمی داند 
ک��ه درگیری میان آن ها ادامه پیدا کند، خاطرنش��ان کرد: 
از ای��ن رو هم��واره این آمادگی را دارد که میان ۲ کش��ور 
میانجیگری کند؛ عوامل خارجی در این میان باعث تشدید 

اختالفات می شوند. 
تحلیلگر سیاس��ی افزود: آذربایجان و ارمنس��تان به خوبی 
می دانند که ایران چش��م طمعی به این ۲ کش��ور همسایه 
ن��دارد، برخ��الف قدرت های منطق��ه ای و فرامنطقه ای که 

هرکدام بنا به مصلحت خود به این منطقه نگاه می کنند.
هانی زاده با تاکید بر اینکه اختالفات دو کش��ور ارمنستان 
و آذربایجان می تواند مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی 
ایران را نیز ناامن کند، تصریح کرد: مقامات کشورمان نقش 
تاثیر گذاری می توانند در حل بحران قره باغ داشته باشند، 
ایران در راس��تای سیاست بی طرفی این آمادگی را دارد تا 
با میانجی گری میان دو کش��ور از ادامه درگیری و آسیب 

بیش از اندازه به منطقه ممانعت کند.

باید از ظرفیت های اجالس سه گانه ایران، ترکیه و 
آذربایجان استفاده کرد

یک کارش��ناس مس��ائل قفقاز با بین اینکه مساله قره باغ 

از منظ��ر حقوقی و جغرافیای سیاس��ی عمال تبدیل به گره 
کور ش��ده است، گفت: ظرفیت های اجالس سه گانه ایران، 
ترکیه و آذربایجان می تواند جایگاه ایران را در س��طح یک 

میانجی قابل اعتماد، در بحران قره باغ تثبیت کند.
محمدعلی دس��تمالی با اش��اره به درگیری های اخیر بین 
جمه��وری آذربایجان و جمهوری ارمنس��تان و تالش هایی 
که تاکنون برای حل این بحران و میانجیگری انجام ش��ده 
اس��ت، به ایرنا گفت: در بسیاری از موارد از سازمان ملل و 
گروه مینسک انتقاد می شود که چرا کاری نمی کند. ممکن 
اس��ت بخش��ی از این انتقادات هم به جا باشد، اما تا زمانی 
که طرفین درگیر، خودشان اراده نکنند، میانجی نمی تواند 

کاری انجام دهد.  
به گفته این کارش��ناس مس��ائل منطقه، منطقی نیست از 
یک نیروی میانجی انتظار معجزه داشته باشیم. ضمن اینکه 

تعداد راهکارها و پیشنهادات ممکن بی نهایت نیست.
دستمالی با تشریح راهکارهای حل مناقشه قره باغ بیان کرد: 
برخ��ی برگزاری رفراندوم و پذیرش نتیجه آن از س��وی دو 
طرف را پیشنهاد می دهند. برخی قائل به برگزاری مذاکرات 
با حضور ارامنه قره باغ هستند و عده ای خودمختاری قره باغ 
وابس��ته ب��ه آذربایجان را مط��رح می کنند، ام��ا جمهوری 

آذربایجان هیچ کدام از این راهکارها را نمی پذیرد.
وی با بیان اینکه ارمنستان برخی اسناد و وقایع تاریخی را 
قب��ول ندارد، گفت: ایروان متکی به حمایت مس��کو و البی 
ارامنه است و در پاره ای موارد هم دست به اقدامات تحریک  
کنن��ده می زند. منطقه قره باغ هم ب��ا معادالت جمعیتی و 
برتری آش��کار جمعیت ارامنه نسبت به آذری ها، مستعد و 

دستخوش تداوم تنش است.
کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه از منظر واقع گرایانه، 
طرفداران ایده وزن کشی و تنش نظامی، کم نیستند، اظهار 
داش��ت: نقش روس��یه در این میان، برجسته تر و مهم تر از 
دیگران است. روسیه به دنبال موازنه است و شواهد میدانی 
نشان می دهد که مسکو خواهان حل سریع و تغییر موازنه 
به نفع یکی از دو طرف درگیر نیس��ت. کارش��ناس مسائل 
بین المللی تاکید مجدد ایران بر ضرورت توقف جنگ، انجام 
آتش بس و پافشاری بر مذاکره، موضع صحیحی دانست و 
تصریح کرد: موضع وزارت امور خارجه ما، معقول و صحیح 
بود. ضمن اینکه اجالس سه گانه ایران، ترکیه، آذربایجان، 
ظرفیت هایی دارد که می تواند جایگاه ایران را در سطح یک 

میانجی قابل اعتماد، تثبیت کند.
دستمالی با اشاره به سه دهه تالش برای حل مسئله قره باغ 
تصریح کرد: پس از س��ه دهه ت��داوم معضل بین جمهوری 
آذربایج��ان و ارمنس��تان و حرک��ت س��نگین و کند گروه 
مینس��ک، ترکیه با علم به افزای��ش توانمندی های نظامی 
و اقتص��ادی آذربایج��ان و مش��کالت اقتص��ادی و دفاعی 
ارمنس��تان، به این جمع بندی رس��یده که با اقدام نظامی 
در مدت زمان کوتاه تری ب��ه نتیجه مورد نظر خود خواهد 

رسید.  
وی افزود: مساله هم نژاد بودن،  برای ترک ها مسئله مهمی 
اس��ت و دول��ت ترکی��ه خ��ود را موظف می دان��د به یاری 
آذربایجان بشتابد. در عین حال شاهد هستیم که در مورد 
اویغوره��ا اقدام نمی کند زیرا چین یک ابرقدرت سیاس��ی، 
نظامی و اقتصادی است و رابطه با چین برای ترکیه اولویت 
مهمی است و نباید این دو موضوع را  با هم یکی دانست.  
این کارشناس مس��ائل ترکیه به روابط استراتژیک آنکارا- 
باک��و اش��اره و تصریح کرد: حوزه ان��رژی و لوله انتقال گاز 
آذربایج��ان به ترکیه )خط انتقال تاناپ(، از دید ترکیه یک 
ش��اهرگ حیاتی و مهم است و ارمنستان هم با علم به این 

موضوع، بارها منطقه طاووس را تهدید کرده است. 
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میانجیگری با رویکرد بی طرفی به شیوه ایران 

فرافکنی مجدد شاه سعودی با جوسازی علیه ایران
حکومت س��عودی در نشستی به ریاست سلمان بن عبدالعزیز بار دیگر با 
جوسازی علیه ایران تالش کرد افکارعمومی را از ادامه جنایات ضد بشری 
خود علیه ملت یمن منحرف کند. دولت س��عودی در پایان نشس��ت غیر 
حضوری با صدور بیانیه ای، همگام با سیاس��تهای خصمانه و غیر انسانی 

آمریکا علیه ملت ایران، خواستار اتخاذ مواضع سخت بین المللی در خصوص 
ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز آن شد. در ادامه بیانیه ادعا شد که ریاض از 

طرح های مربوط به ایجاد مناطق عاری از تسلیحات هسته ای و خاورمیانه خالی از 
این سالح ها با هماهنگی جامعه جهانی حمایت می کند. در این بیانیه همچنین به 
موضوع نفتکش فرس��وده صافریمن که پنج سالی است در غرب یمن لنگر انداخته 
است، اشاره شد و در آن از همه کشورهای عربی و منطقه ای خواسته شده تا برای 

جلوگیری از فاجعه زیست محیطی و تهدیدات آن اقدام کنند. تسنیم 

تاکید موسوی بر ضرورت حل مسالمت آمیز اختالفات باکو و ایروان 
س��فیر ایران در باکو با اشاره به مواضع کشورمان در حمایت از تمامیت 
ارض��ی جمه��وری آذربایجان، بر ض��رورت حل و فصل مس��المت آمیز 
اختالف��ات ب��ا ارمنس��تان تاکید کرد. س��ید عباس موس��وی با حضور 
در نشس��ت وزرای کش��اورزی ایران و آذربایجان که ب��ه صورت ویدئو 

کنفرانسی برگزار ش��د، بر مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از 
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و مخالفت با اش��غالگری و ضرورت حل 

و فصل مسالمت آمیز اختالفات با ارمنستان در چارچوب قواعد بین المللی تاکید 
کرد.  وی جان باختن جمعی از شهروندان غیرنظامی این کشور در درگیری های 
نظامی اخیر را به مردم و دولت آذربایجان تس��لیت گفت و تالش های اش��خاص 
ثالث و محافل خاص برای ش��ایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب با هدف مخدوش 

کردن روابط دوستانه و برادرانه ایران و آذربایجان را محکوم کرد. ایرنا 

تاکید وزیر خارجه آلمان بر حفظ برجام
وزی��ر امور خارج��ه آلمان در مجمع عمومی س��ازمان ملل ضمن ابراز 
نگرانی از پایان یافتن تاریخ تحریم تس��لیحاتی ایران، بر ضرورت حفظ 
توافق هس��ته ای تاکید کرد. هایکو ماس گفت: ما می توانیم به تخطی 
از معاهده های کنترل تس��لیحاتی ادامه دهی��م و بنابراین اعتمادی را 

که طی دهه ها بنا شده است، از بین ببریم یا اینکه می توان خلع سالح 
هس��ته ای و عدم اش��اعه هسته ای را در دس��تورکار بین المللی قراردهیم، 

پایبندی اروپا به توافق هسته ای انجام شده با ایران بخشی از این موضوع است. 
م��اس با گفتن این که ش��ورای اتحادیه اروپا به خاط��ر امنیت منطقه بر اهمیت 
توافق هس��ته ای ایران تاکید می کند، مدعی شد به دلیل  این که ایران به تهدید 
اسرائیل و ثبات زدایی منطقه از لبنان تا سوریه و تا یمن ادامه می دهد نگران لغو 

تحریم تسلیحاتی ایران است که امروز برقرار می باشد.  ایسنا 

نامه  آئین  پنج  ماده  باستناد  دارد  نظر  در  ارومیه  شهردارى 
معامالتى و اعتبارات مصوب سال 1399 ، نسبت به اجاره تعدادى از 
ماشین آالت مورد نیاز براى فعالیتهاى عمرانى در سطح شهردارى 
منطقه یک را برابر شرایط خصوصى ، مشخصات فنى ، برآورد اولیه 
و اسناد منضم به مدارك مناقصه جمعا به مبلغ اولیه 26/000/000/000 
ریال ( بیست و شش میلیارد ریال ) در مدت 6 ماه شمسى اقدام 
نماید . از متقاضیان حقیقى و حقوقى که مایل به همکارى هستند 
اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  میشود  درخواست 
مناقصه همه روزه تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه مورخه 99/7/20 
به امور قراردادهاى شهردارى منطقه یک واقع در خیابان بهدارى 
  www.urmia.ir جنب کالنترى و یا به سایت شهردارى به آدرس

مراجعه فرمایند .  4489
نوبت اول : 99/7/8     
نوبت دوم : 99/7/10

شماره : 99/17/17477
تاریخ : 99/7/7 

در صورت تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام، ایران 
ش��رایطی برای از س��رگیری کامل تعهدات هسته ای 

خود خواهد داشت.
تقریبا یک س��ال بع��د از پیروزی دونال��د ترامپ در 
انتخاب��ات واش��نگتن، آمری��کا در اقدام��ی یکجانبه 
تصمیم به خروج از برجام گرفت و با ش��عار رس��یدن 
به توافقی بهتر تالش زیادی کرد که فشار های هرچه 
بیش��تری ب��ه جمهوری اس��المی ای��ران وارد کند تا 
کشور ما را وادار به نشس��تن مجدد پای میز مذاکره 

کنن��د، اما ایران بار ه��ا به این خواس��ته غیر عقالنی 
آمریکایی ها پاسخ مثبت نداد. »تونی بلینکن« مشاور 
سیاست خارجی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا، اخیرا در 
مصاحبه ای گفت که اگر آقای بایدن به قدرت برس��د 
و ایران به اجرای کامل تعهداتش بازگردد، آمریکا هم 

به برجام بازخواهد گشت.
ای��ن موضوعات با واکنش ایران مواجه ش��ده اس��ت. 
محم��د جواد ظریف پیش��تر در ای��ن خصوص گفته 
بود که ایران تمایلی برای مذاکرات مستقیم با دولت 
آمریکا ندارد و از دیگر دولت ها نظیر سوئیس استفاده 
می کند تا »نقشی مثبت را در این مسئله ایفا« کنند. 
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت 
۱۷ اردیبهشت امسال گفت که آمریکایی ها یکی، دو 
ماهی اس��ت از خواب غفلت بیدار ش��دند و فهمیدند 

اش��تباه بزرگی کردن��د از برجام خارج ش��دند و چه 
خط��ای بزرگی کردن��د برجام را به ه��م زدند و االن 
ن��ه راه پس دارند و نه راه پیش و اگر همینطور ادامه 

دهند تحریم تسلیحاتی برداشته می شود.
روحان��ی همچنین گف��ت اگر بخواهن��د کار دیگری 
انجام دهند و بگوین��د می خواهیم به برجام برگردیم 
و از اس��نپ بک اس��تفاده کنیم، دیگر برجامی وجود 
دارد. محم��د جواد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه ایران 
در مصاحبه با شبکه روس��ی راشاتودی در ۶ مهر در 
مورد تمایل بایدن برای بازگش��ت به برجام و این که 
آی��ا ایران خواهان دوام این توافق اس��ت، توضیح داد 
که ای��ران می خواهد این توافق پابرج��ا بماند و تنها 
خواستار منافع تعهد شده در قبال ایران در این توافق 
اس��ت که پیش از این بر سر آن مذاکره شده است و 

دیگر قابل مذاکره نیست.  باشگاه خبرنگاران 

  شرط ایران برای 

بازگشت احتمالی آمریکا 
به برجام چیست؟


