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بازداشت مظنون به جاسوسی برای ایران در سوئد
رسانه های ســوئدی مدعی شدند که یک مسئول امنیتی سابق این کشور به 

اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، رسانه های سوئدی گزارش 
دادند که پلیس سوئد یکی از مدیران سابق سازمان اطالعات این کشور را به اتهام 

آنچه جاسوسی برای ایران عنوان شده است، بازداشت کرده اند.
ادعا می شود که فرد بازداشت شده، یک مرد ٤٠ ساله ایرانی االصل است و در 
گذشته به عنوان مدیر امنیت غذایی سازمان اطالعات سوئد فعالیت می کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز هفته گذشــته از بازداشــت یک فرد در سوئد به دلیل 
اتهامات جاسوسی خبر داده و گزارش داده بود که وی برای انجام تحقیقات اولیه 

پلیس در استکهلم دستگیر شده است.

ویژه

دو لبه قیچی برجامی ایران و آمریکا
یک استاد دانشگاه گفت: ادامه مذاکرت با تهران در چارچوب آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به حفظ وضع موجود کمک می کند و از تنش زا شــدن رو در رویی ها 

می کاهد.
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به مذاکرات ایران و آژانس و 
احتمال از ســرگیری مذاکرات سیاسی بر سر برجام در آینده نزدیک اظهار کرد: 
رویکرد معناداری در جهت حفظ برجام در پرتو مواظبت از مواضع هر دو طرف در 
جریان است. حفظ برجام از یک سو و از سوی دیگر تاکید بر مواضع اصولی هر دو 

طرف دو لبه قیچی این رویداد هستند.
وی ادامــه داد: ایران و آمریکا به عنوان بازیگران مرکزی پرونده هســته ای بر 
مواضع خود تاکید دارند. آمریکا خواهان ورود ایران به عنوان یک بازیگر معمولی 
به نظام بین الملل و پذیرش گزاره های ناشی از این جایگاه در نظم بین الملل از 
سوی این کشور است و ایران خواهان آن است که نظم بین المللی حاکم بر نظام 
بین الملل را به چالش فرابخواند و به عنوان یک چالش گر علیه آمریکا نه تنها این 
نظــم را در منطقه بلکه در نظام بین الملل هدف قرار دهد و در چارچوب جهت 
گیری های خود و تعریف انقالب اسالمی به عنوان یک نظام انقالبی در برابر استکبار 

جهانی به رهبری آمریکا وارد عمل شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به حضور دولت انقالبی رییسی در ایران تصریح کرد: 
رییســی میراث دار شعارهای آشکار در برابر آمریکا است و از سویی واضع تعریف 
انقالب اسالمی در مبارزه با استکبار جهانی و ایجاد کننده فضای انقالبی در ایران 
و منطقه و گرایش به تشــکیل یک جبهه جهانی علیه آمریکاست. اینجاست که 
نقطه گره ای موضوع مشخص می شود؛ از یک طرف آمریکا خواهان آن است که 
نظام بین الملل در فشــار به ایران با واشنگتن همکاری کند در حالی که جامعه 
بین الملل نگران یک جنگ گســترده با محوریت ایران در منطقه و گسترش آن 
به جهان است. در منطقه کشورهای همسو با آمریکا در پرتو ایران هراسی، ایران 
را خطری بسیار تهدیدآمیز علیه نظام های حاکم در منطقه می دانند. اسراییل در 

نقطه مرکزی این ایران هراسی قرار دارد.
مطهرنیا خاطرنشان کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی در وسط ایران هراسی 
و اســالم هراســی و جهت گیری های انقالبی تهران و از سویی تالش جهان برای 
شــکل دادن به نظم نوین جهانی قرار دارد. از طرفی کشورهای اروپایی، پیروزی 
آمریکا بر ایران را شکست خود در رقابت جهانی می دانند و خواهان حفظ برجام و 
جلوگیری از جهت گیری های نظامی آمریکا هستند. آمریکایی ها هم نمی خواهند 
خود را درگیر جنگ دیگری آن هم با ایران کنند، از این رو سازمان های بین المللی 
الیه میانی این کنش ها قرار می گیرند. بنا بر این ادامه مذاکرت با تهران توسط این 
ســازمان ها به حفظ وضع موجود کمک می کند و از تنش زا شدن رو در رویی ها 
می کاهد. اینکه گزارش های این ســازمان ها و نحوه برخوردشان چه تاثیری دارد 

متوجه گزارش های این سازمان ها در ارتباط با ایران است.
این اســتاد دانشگاه ادامه داد: از طرفی ایران هم تالش دارد تا با بازکردن گارد 
خود در برابر شــرق و نیم نگاهی به اروپا از وضعیت موجود استفاده و این فرایند 

را به عقب بیندازد.
وی درباره تالش کشورهای اروپایی برای تشکیل نشستی در نیویورک با حضور 
وزیران خارجه ایران و 1+٤ گفت: این تالش برای کنترل تنش و سپس به دست 

آوردن امتیاز است.
مطهرنیــا با بیان این که ایران در یک وضعیت ویژه قرار دارد ابراز عقیده کرد: 
نفس قبول مذاکره از سوی دولت انقالبی آقای رییسی موجب ریزش حمایت های 
عقیدتی و لرزش حامیان در مقابل رقبای این دولت می شود؛ چراکه اگر این دولت 
مسایل خود را بدون یک تحول عظیم در صحنه عملیات و گرفتن یک امتیاز بزرگ 
و قابل اســتناد و ملموس از آمریکا حل کنــد و پای میز مذاکره برود و به برجام 
برگردد، بار دیگر این پرسش پیش می آید که موضوع، مسایل حزبی و جناحی در 

ایران است یا به واقع تحریم ها اثرگذار هستند؟

رابطه پیچیده ایران و عراق
القدس العربی در گزارشی نوشت که سفر کاظمی به ایران مورد توجه فراوان 
عراقی ها و ناظران قرار گرفت و به ارزیابی دوباره رابطه عجیب دولت های بغداد 
از ســال 2٠٠3 به بعد با حکومت ایران و تعیین برنده و بازنده در این میان و 

افق های آن در آینده منجر شد.
بســیاری از تصمیمات و پیام های این سفر از سوی مردم و ناظران پیگیری 
شــد. از جمله این تصمیمات تصمیم لغــو روادید بود که پیامدهای اقتصادی 
بزرگ و نیز پیامدهایی در زمینه سالمتی برای عراق دارد چرا که کاظمی یک 

روز قبل از سفر خود شمار زائران ایرانی به مناسب اربعین را دو برابر کرد.
درحالی که روی فعال سازی توافق های دو کشور از جمله احداث خط آهن 
میان دو کشور توافق شد، بعضی کارشناسان باور دارند این پروژه به ضرر بنادر 
و اقتصاد عراق اســت اما روابط ایران با متحدانش در سوریه و لبنان را تقویت 
می کند. همچنین روی تســهیالت مالــی و پرداخت بدهی های عراق به ایران 

و دور زدن تحریم های آمریکا که مانع از این پرداخت می شود، توافق شد. 
این تصمیمات سریع و نیز تصمیمات اعالم نشده تایید می کنند که دولت 
جدید ایران قصد دارد از نفوذ خود در عراق تا بیشــترین حد ممکن استفاده 
کنــد و از تنگنای اقتصادی خود بکاهد و دســتاوردهایی به نفع ایران محقق 
سازد. بر این مسئله سید ابراهیم رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود 

با کاظمی تاکید کرد.
از آنجــا که کاظمی بــه خوبی می داند ایران از طریــق متحدانش در عراق 
صحنه گردان اصلی و تاثیرگذار در انتخابات و تشــکیل دولت آتی است، طبق 
اطالعات به بیرون درز کرده در ســفر خود ســعی کرد حمایت ایران را برای 
بدســت گرفتن دور دوم نخست وزیری در مقابل امتیازدهی های بزرگ جلب 

کند.
در راســتای ابراز نگرانــی عراقی ها از امور پنهانی ســفر کاظمی به تهران، 
بسیاری از سیاستمداران پیام هایی ارسال کردند و کاظمی را به طرح مشکالت 
مزمــن میان دو کشــور و عدم اکتفا بــه تعارف و ارائه امتیازهای بیشــتر به 
ایران تشــویق کردند. در این راســتا مثال اآللوســی، نماینده سابق پارلمان 
عراق در پیامی به کاظمی از او خواســت از ایــران بخواهد حمایت از گروه های 
مســلح را متوقف کنــد. آرزو محمود، نماینده کرد پارلمان این کشــور نیز از 
کاظمی خواست موضوع آب میان دو کشور را در ضمن اولویت هایش قرار دهد.
در شــبکه های اجتماعــی و گفــت وگوهــای رســانه ای داخلــی نیز از 
کاظمی خواســته شد در سفر به ایران از مشکالت سرنوشت سازی مانند قطع 
آب رودخانه ها یا نفوذ در میان گروه های مسلح، حمالت موشکی به شهرهای 

کردستان و... چشم پوشی نکند و بدون تعارف آنها را مطرح کند.
بر کسی پوشیده نیســت که دولت کاظمی به منافع ایران به میزان زیادی 
خدمت کرده به این ترتیب که به اتکا بر انرژی وارداتی از ایران و فراهم نکردن 
جایگزین آن و نیز افزایــش واردات کاال و انتقال پول های هنگفت به ایران با 
وجود تحریم ها ادامه داده و در قبال افزایش نفوذ جریان های وابســته به ایران 
ســکوت کرده و به حمایت مادی از آنها ادامه داده است. همچنین اختالفات 
موجود بر ســر آب با ایران را نادیده گرفته و با وجود فشــارهای داخلی این 

موضوع را در سطح بین المللی مطرح نکرده است.
سفر کاظمی باعث شد عراقی ها دوباره درباره علت خدمت دولت های بغداد 
از ســال 2٠٠3 به بعد به ایران و ترجیح دادن منافع این کشــور به هر چیز 
دیگر پرســش هایی را مطرح کنند. حتی دعوت ها از دولت عراق برای استفاده 
از برگه هــای خود از جمله حجم واردات یــا دور زدن تحریم ها و نقش عراق 
در شکســتن انزوای ایران و متحدانش برای چانه زنی مورد موافقت کاظمی و 
دولت او واقع نشــد. این امر این باور را تقویت می کند که دولتهای بغداد که 
طرفداران ایران بر آنها سیطره دارند ضعیفتر از آن است که بخواهد چیزی را 

به نفع خود از ایران مطالبه کند.

دیدگاه

استراتژیک

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریکا 
در واکنــش بــه اظهارات وزیر امــور خارجه 
کشــورمان درباره زمان از سرگیری مذاکرات 
وین خواستار توضیح ایران درباره زمان شروع 

مجدد این رایزنی ها شد.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا در نشســت خبری 
هفتگی خــود در پاســخ به ســوالی درباره 
اظهارات حســین امیرعبداللهیــان مبنی بر 
اینکــه مذاکرات وین به زودی از ســرگرفته 
می شــود، گفــت: البته مــا هــم اظهارات 
امیرعبداللهیــان وزیر امورخارجــه ایران که 
گفته اســت این کشــور به میز مذاکرات باز 
می گــردد را شــنیده ایم. الزم اســت از آنها 
پرسیده شــود که منظور از عبارت »زود« یا 

»خیلی زود« چیست.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه 
آمریکا، پرایس افزود: این چیزی است که در 
هفته گذشته بارها شنیده ایم اما هنوز به طور 
دقیق متوجه نشده ایم که معنی آن چیست.

وی در ادامــه مدعی شــد: ما به نوبه خود 
آماده بازگشــت به وین و به نتیجه رســاندن 
مذاکرات مان هســتیم؛ مذاکراتی که باید به 

ســرعت پیش از بسته شــدن پنجره فرصت 
بازگشت به برجام به نتیجه برسد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا خاطر 
نشــان کرد: ما کامال آشــکارا اعالم کرده ایم 

که آماده انجام این کار هســتیم. تمام اعضای 
گــروه 1+۵ نیز این هفته و هفته های اخیر بر 
لزوم از ســرگیری هر چه ســریعتر مذاکرات 
توافق داشته اند و مهم است که این مذاکرات 

از جایــی که در مــاه ژوئن متوقف شــد، از 
سرگرفته شود.

وی ادامــه داد: اگــر می خواهیم مذاکرات 
وین از ســرگرفته شــود و اگر ما تمام تالش 

خود را برای به نتیجه رســاندن مذاکرات در 
اســرع وقت انجام دهیم، باید مد نظر داشته 
باشــیم که نقطه شــروع می بایست بازگشت 

متقابل به پایبندی به برجام باشد.
 به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه ایران اخیرا گفته بود: برخی 
در مالقات ها دوست دارند مدام بگویند اینکه 
شما می گویید به زودی این »به زودی« یعنی 
چنــد روز، چند هفته، چند مــاه؟ به زودی 
یعنی به محض کامل شــدن بررسی های ما، 

این اقدام را انجام خواهیم داد.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: البته من 
به طرف های اروپایی وعده هایشــان از جمله 
اینســتکس ]کانال مالی اروپــا[ را یادآوری 
می کنــم که مدام می گفتنــد ظرف چند ماه 

آینده و به زودی انجام می شود.
این دیپلمات عالی رتبه ایرانی افزود: تفاوت 
بین بــه زودی ایرانی و به زودی غربی خیلی 
زیاد اســت. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در 
اولین فرصتی که بررسی هایمان تکمیل شود. 
مهم این است که ما اراده بازگشت به مذاکره 
را داریــم، اما مذاکره ای جدی و تأمین کننده 

حقوق و منافع ملت ایران.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید؛  »خیلی زود یعنی کی؟«

ابهام واشنگتن درباره زمان بازگشت تهران به وین

النشره مدعی شد

ارتباط پالس های تهران و ریاض با سفر امیرعبداللهیان به دمشق و بیروت

امیرعبداللهیان در نشست با محققان ارشد اندیشکده های آمریکایی:

ایران آماده گفت وگوهایی نتیجه محور است

یک پایگاه خبری لبنانی نوشــت که نزدیکی 
در روایط ایران و عربســتان بــه وجود آمده و 
وزیر خارجه ایران در ســفر آتی خود که لبنان 
و سوریه را شامل می شود نتیجه مذاکرات برای 

حل مسائل منطقه را با خود به همراه دارد.
 پایگاه خبری النشــره در گزارشی نوشت که 
دیدار اخیر میان نمایندگان ایران و عربستان با 
وســاطت عراق مثبت بوده است، علیرغم اینکه 
پرونده یمن پیچیده اســت و به زمان بیشتری 

نیاز دارد.
در این گــزارش آمده اســت: پرونده لبنان، 
عراق و سوریه آســان تر است و این کشورها از 
نزدیکی روابط تهــران و ریاض از نظر اقتصادی 

بهره خواهند برد.
این پایگاه خبری در ادامه نوشــته است که 
این کشــورها از مرحله انتقالی در منطقه سود 
خواهنــد برد و قبل از رســیدن به توافق بزرگ 
میان ایران و آمریکا در خصوص پرونده هســته 
ای به مرحله آرام ســازی اوضاع خواهیم رسید. 
همزمان بــا این مرحله در اواخر ماه ســپتامبر 
حســین امیر عبداللهیان، دیپلمــات کهنه کار 
ایــران و وزیــر خارجه این کشــور بــه بیروت 
خواهد رفت، شــخصیتی که در یک مدت کوتاه 
دیدارهای ماراتونی زیادی در نیویورک داشــته 
است و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل بــا شــخصیت های زیــادی از جمله وزیر 

خارجه عربستان دیدار کرد.
در بخش دیگر این گزارش آمده اســت: وزیر 
خارجه ایران در ســفر منطقه ای خود که لبنان 
و سوریه را شامل می شــود نتیجه این دیدارها 
را به همــراه دارد و فضای مثبت به وجود آمده 
بر منطقه منعکس خواهد شــد و این مساله بر 

اقتصاد لبنان تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
در این گزارش همچنین آمده اســت: انتظار 

می رود که نزدیکی ایران و عربســتان آرام شدن 
اوضاع رسانه ای و سیاسی را نیز به همراه داشته 
باشــد و محور مقاومت و حزب اهلل از این مساله 
دور نخواهنــد بود ونتایج این امر طی هفته های 

آتی مشخص خواهد شد.
نشانه های واضح

 از تغییر رویکرد تهران و ریاض
دیپلماســی ایرانی نوشــت که بــا تحلیل و 
واکاوی مواضــع اعالنی و اعمالی اخیر جمهوری 
اســالمی ایران و عربستان ســعودی می توان به 
خوبی به این نکته مهم پی برد که دشمنی های 
آشــکاری که در طول ســال های گذشته دیوار 
بلندی از بی اعتمادی بین دو کشــور را به وجود 
آورده بــود، حاال به نظر می رســد کــه به طرز 
چشــمگیری کاهش پیدا کرده اســت. از طرف 
ســعودی ها، ولیعهد و پادشاه عربســتان اخیراً 
اظهار داشته اند که به دنبال یک رابطه خوب و 
ویژه با ایران هستند. همچنین از طرف ایران نیز 
اقدامات عملی و جــدی برای نزدیکی به ریاض 
انجام شده است. طوری که با ارائه پیشنهادها و 
طرح هایی برای گفت وگو و همکاری در منطقه 
خلیج فارس، از جمله پویش صلح هرمز )ابتکار 
امید( پیشگام مسیر مودت و همکاری منطقه ای 
بوده و از طریق ارتباط با ســایر بازیگران منطقه 
ای، و همچنیــن برگزاری نشســت های درون 
منطقه ای با مقامات دولت سعودی، در کاهش 

تخاصمات و تنش زدایی سعی داشته است. 
واضح اســت که دشــواری های چند بعدی 
روابط ایران و عربستان که امروزه در پرونده های 
متعدد منطقه ای، از افغانستان و پاکستان گرفته 
تا عراق، بحرین، یمن، ســوریه، لبنان و حتی تا 
مصر و ســودان، که آنها را رویاروی یکدیگر قرار 
داده، به ســادگی قابل حل نیســتند، اما با این  
وجود می توان امیــدوار بود که با تنش زدایی و 

استمرار مذاکرات سیاسی بین دو کشور، مسائل 
گام به گام حل شوند. به هر تقدیر، نشانه هایی هر 
چند اندک از تحول در روابط ایران و عربســتان 
آغاز شده است، حال باید امیدوار بود این تحول 
در کوتاه مــدت به پرونده های حســاس منطقه 
ســرریز کند. هر چند نباید خوشــبین بود که 
اختالفات منطقه ای آنها به زودی حل شــوند، 
ولی حداقل می توان انتظار داشت که بحران های 
دو جانبه، کنترل شده و تخفیف یابد و متعاقب 
آن زمینه برای همکاری برای کاهش بحران های 

منطقه ای بین دو کشور فراهم آید.
واقعیت امر این است که دو کشور بازیگرانی 
هســتند که هرگز نمی توانند عنصر نقش و نفوذ 
یکدیگــر را در راهبرد کالن خود نادیده بگیرند. 
چنانچه در طول سال های اخیر تقابل عربستان با 
ایران در نتیجه نادیده گرفتن این عنصر، موجب 
افزایش شــدید هزینه های منطقه ای شده، به 
گونه ای که با افزایش تقابالت ریاض - تهران، و 
در نتیجه هزینه های سرسام آور جنگ و درگیری 
در مناطق مختلف، وضعیت به شــکلی شده که 
عقب نشینی و ترک مخاصمه بدون شک به سود 
کشورهای منطقه خاورمیانه است. بر این اساس 
جمهوری اسالمی ایران عمیقا باور دارد که بهبود 
روابط با عربستان ســعودی در چارچوب اصول  
برادری و اخوت و وحدت اســالمی یک ضرورت 
مهم بوده و این مساله یک مجادله بی حاصل و 
طوالنی را که با هدف درگیر ســاختن و کاهش 
انرژی و تمرکز دو کشــور مسلمان و همسایه از 
سوی دشــمنان روابط دو کشور طراحی و اجرا 

شده است را ناکام خواهد گذاشت.  
اگرچه از حدود پنج ســال پیش تاکنون، با 
وجود اعالم آمادگی ایران برای گفت وگو درباره 
مســائل دوجانبه، عربســتان هیچ گونه واکنش 
مثبتی نشــان نــداده، اما با توجه بــه رویکرد 

منطقه محوری جمهوری اســالمی ایران و شیوه 
مدارا و نرمش بیشــتری که در برابر همسایگان 
اتخاذ کرده اســت در کنار ناکامی های گسترده 
ســعودی ها در بحران های منطقــه ای از جمله 
جنگ یمن موجب شــده که ریــاض به دنبال 
فرصت مناســب و بهانه ای برای بهبود رابطه و 
خروج از باتالق یمن باشــد. این امر و همچنین 
رویکرد دولت جدید در جمهوری اســالمی ایران 
ایــن فرصت را برای ســعودی ها فراهم کرده تا 
بتوانند برای خروج از بن بست منطقه ای اقدام 
کرده و به اتخاذ رویکرد تنش زدایی با همسایه 
خود مشتاق باشــند لذا می توان امیدوار بود که 
در صورت اراده سیاسی الزم از طرف سعودی ها، 
امکان به کارگیری دیپلماســی و رفتن به سوی 
تنش زدایــی و انجــام مصالحه سیاســی برای 

برقراری روابط حداقلی وجود دارد.
آنچــه در حال  حاضر می تواند تحولی در افق 
روابط دو کشور ایجاد کند، اعتمادسازی متقابل 
آنها در منطقه اســت. این دو کشور ناگزیر  باید 
در راستای کنترل بحران ها در خاورمیانه و رفع 
هرگونه رقابت حاصل از این بحران ها تعامل کرده 
تا در این فضا به منافع خود دست یافته و قطار 
روابط و تفاهم دوجانبه را روی ریل بگذارند. در 
این راســتا گذار دو کشور از بی اعتمادی متقابل 
و آغاز تعامل ســازنده، می تواند به عنوان نقطه 
شــروع تنش زدایی در نظر گرفته شود. به گونه 
ای کــه بــا دیدگاه های ســازنده و روش گفت 
وگو محور، این دو کشــور مهم منطقه و جهان 
اســالم در چارچوب منافع مشترک برای نیل به 
صلــح و ثبات و توســعه درون منطقه ای با هم 
همکاری کرده و با پشت سر گذاشتن اختالفات، 
اقداماتی ریشه ای و اساسی برای ایجاد مدیریت 
تنــش و روابط عادی و پایدار بیــن خود انجام 
داده و وارد فصــل تازه ای از تعامل شــوند. در 

این مســیر اقداماتی چون تالش برای رویارویی 
با افراط گرایی در منطقه و تشــریک مساعی در 
این زمینه، بر پایه اشــتراک منافعی که دارند، 
خود گام مهمی است که می تواند در کوتاه مدت 
مورد توجه دو کشــور قرار گیــرد. همانطور که 
در این زمینــه تجربه های خوبــی را در دوران 
ریاســت جمهوری آیت اهلل هاشمی رفســنجانی و 
پادشــاهی ملک عبداهلل از اواخر ســال 13۷3 
تا 13۸٤ داشــته اند، به صورتی کــه در نتیجه 
این روابط دوســتانه ســران دو کشــور به نحو 
مطلوبی توانستند به تنش زدایی و ایجاد فضایی 

اعتمادساز در روابط تهران- ریاض روی آورند.
به هر حال رســیدن به یــک صلح پایدار در 
گــرو خروج از الگــوی موازنــه تهدید و تالش 
برای رســیدن بــه الگوی همــکاری جمعی و 
تکیه بــر گفت وگوهای درون منطقه ای اســت. 
با ایجاد چنین الگویی و با بهبود مناســبات دو 
کشــور، با تکیه بر اشــتراکات و منافع مشترک 
به جــای اصرار بــر افزایش دامنــه اختالفات، 
عالوه بر اینکه تعارضات بین دو کشــور مرتفع 
شــده، بلکه در نتیجه تنش زدایی این دو کشور 
بزرگ منطقه، می توان امکان تعامل سازنده بین 
کشــورهای پیرامون به منظور بهره گیری هرچه 
بیشــتر از ظرفیت های منطقه را شاهد بود. در 
چنین فضایی تشــکیل یک چارچــوب جدید 
چندجانبه امنیتی منطقــه ای با محوریت ایران 
و عربســتان و به دور از دخالت های کشورهای 
مداخله گر فرامنطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
و انکارناپذیر بــرای کاهش تنش و حل و فصل 
بحران های منطقه ای اســت. بدون شک چنین 
چارچوبــی ضامن ارتقــا، تقویــت و تعمیق و 
تحکیم روابط سیاســی دو کشــور و همچنین 
عامل اســتقرار و آرامش در منطقه حســاس و 

استراتژیک خاورمیانه خواهد بود.

وزیر امور خارجه، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
به رغم بدعهدی های آمریکا و همچنین بی عملی 
اروپا، بر اســاس اصول خود به دیپلماسی پایبند 
بوده و آماده گفت وگوهایی نتیجه محور است که 

منافع و حقوق مردم ایران را تامین کند.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
امــور خارجــه،  حســین  وزارت  ســخنگویی 
امیرعبداللهیان در ادامه دیدارها و جلســات خود 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شب 
گذشته در جمع گروهی از محققان، دانشگاهیان 
و نمایندگان ارشــد اندیشکده های آمریکا حاضر 
شــد و ضمن تشــریح سیاســت خارجی دولت 
جدید جمهوری اســالمی ایران، به پرســش های 
آنان درباره موضوعات مختلف از جمله سیاســت 
خارجــی و منطقه ای جمهوری اســالمی و آینده 

توافق هسته ای پاسخ گفت.
وزیر امور خارجه در این نشست بر عزم دولت 

جدید جمهوری اسالمی برای اتخاذ یک سیاست 
خارجی مبتنی بر اولویت بخشی به همسایگان و 
کشورهای آسیایی تأکید کرد و دیدگاه های ایران 
دربــاره موضوعات منطقــه ای از جمله وضعیت 
افغانستان، ســوریه، یمن، بحرین و دیگر مناطق 

را شرح داد.
امیرعبداللهیان همچنین تصریح کرد: هرچند 
دولت جدید به توســعه روابط با همســایگان و 
کشورهای آسیایی اولویت داده است، اما در عین 
حال تــوازن را در سیاســت خارجی خود حفظ 

خواهد کرد.
وزیر امــور خارجه کشــورمان یادآور شــد: 
جمهوری اســالمی ایران به رغــم بدعهدی های 
آمریــکا در موضوع برجام که از زمان دولت اوباما 
تاکنون ادامه داشــته و همچنین بی عملی اروپا، 
بر اساس اصول خود به دیپلماسی پایبند بوده و 
آماده گفت وگوهایی نتیجه محور است که منافع و 

حقوق مردم ایران را تامین کند.
وی درباره موضوع افغانســتان نیز بار دیگر بر 
سیاســت اصولی جمهوری اسالمی مبنی بر لزوم 
تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان و ممانعت 
از گســترش فعالیت های تروریستی در منطقه، 

تأکید کرد.
نگرانی بی اساس درباره 
پیشرفت های هسته ای

رئیس دستگاه دیپلماسی روز شنبه در گفت 
وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در نیویورک در 
پاسخ به پرسشــی درباره دالیل اصرار طرف های 
اروپایی برای بازگشــت هرچه ســریعتر ایران به 
میز مذاکرات، گفت: طرف های اروپایی که عالقه 
مند هســتند ایران به مذاکــرات بازگردد، یکی 
از نگرانی هایشــان این اســت که تصور می کنند 
ما طی گام هایی که برداشــتیم از بخش هایی از 

تعهداتمان در برجام خارج شدیم.
امیرعبداللهیــان تصریح کرد: آنها ابراز نگرانی 
»بی اساســی«  از پیشرفت هایی که ما در برنامه 
هســته ای مان داریم، می کنند و عجله و شتاب 
آنها برای بازگشت به مذاکرات این است که تصور 
می کنند ممکن اســت ما در این پیشــرفت های 
هســته ای مان به مرحله ای برسیم که از نظر آنها 

نگران کننده است.
وزیر امور خارجه ایران با اشــاره به دیدارهای 
خود با مقام های اروپایی در طول مدت حضور در 

نیویورک اظهار کرد: من به صراحت به آنها گفتم 
اوال ما فتوای شرعی راجع به این موضوع داریم و 
ثانیا از برنامه صلح آمیز هســته ای ایران صحبت 
می کنیم و ایران ثابت کرده اســت هیچگاه هیچ 
انحرافی در برنامه اش نبوده و گزارش های آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی هم این موضوع را تایید 

کرده است.
امیرعبداللهیان خاطر نشــان کرد: اما بیش از 
همه آنها به دنبال این هســتند که باالخره دولت 
جدید در میز مذاکره وارد شود. برای ما هم نکته 
مهم این اســت که ما حتما زمانی بررسی هایمان 
تکمیــل می شــود و در اولیــن فرصــت ممکن 
مذاکرات از ســر گرفته می شود اما مذاکره برای 
مذاکره فایده ای برای کشــور و ملت ما نخواهد 
داشــت و مذاکره ای که دستاورد ملموس داشته 

باشد، مدنظر است.
وی اظهــار کــرد: طرف خارجــی می خواهد 
بگویــد هرچه زودتر به مذاکــرات بازگردید و ما 
هم به محض  اینکه بررسی هایمان تکمیل شود، 
به مذاکرات بازمی گردیم اما به طرف های خارجی 
گفتیم شــما از این فرصت استفاده کنید و نیت 
تــان را به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید 
که قصد بازگشــت به تعهداتتان را دارید و قصد 
داریــد حقوق و منافع ملت ایــران را بطور کامل 
ببینید و در مقابــل حقوق و منافع ملت ایران را 

تامین کنید.

وزیــر امور خارجه پیــش از این نیز در گفت 
وگوی اختصاصی با ایرنا، با تاکید بر اینکه تهران 
در حال بررسی رویکردها و مطالعه پرونده برجام 
اســت، اظهار کرد: ان شاءاهلل در اولین فرصت به 
میز مذاکرات بازخواهیم گشت اما میز مذاکره ای 

که نتیجه بخش و ثمربخش باشد.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایــران که برای 
شرکت در اجالس سران هفتاد و ششمین مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک به ســر 
می بــرد،  تصریــح کرد: ما فعال بــا اعضای 1+٤ 
مذاکره نخواهیم داشت. بصورت فردی و دو طرفه 
با طرف های مختلــف گفت وگو کرده ایم. زمانی 
که بررسی ها در جمهوری اسالمی ایران و مطالعه 
پرونــده برجام به نتیجه برســد، در میز مذاکره 

مطالب و دیدگاه ها تبادل خواهد شد.
وزیــر امور خارجه ایــران در عین حال اظهار 
کرد: اما از خطوط قرمز دولت آقای رئیســی هم 
این اســت که ما نمی خواهیم کشور را به برجام 
گره بزنیم، کشور را به مذاکرات وین گره بزنیم و 
هر بخشی در مسیر خودش برای توسعه، تعالی و 

پیشرفت کشور کار می کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: اگر در 
این مســیر، مذاکرات وین و برجام هم به نتیجه 
ای رســید، بهتر، چرا که تبدیــل به کاتالیزوری 
می شــود و روابط و پیشــرفت های اقتصادی ما 

سرعت و شتاب بیشتری خواهد گرفت.

نشســت صهیونیستی اربیل که روز جمعه با 
عنوان »آشتی و عادی ســازی« در مرکز اقلیم 
کردســتان عراق برگزار شــد، صدای اعتراض 
عراقی هــا را درآورد و واکنــش خشــمگینانه 
شخصیت های سیاسی و مذهبی این کشور را به 
دنبال داشت. به گزارش ایرنا، با رسانه ای و آشکار 
شدن برگزاری این نشست در اربیل مرکز اقلیم 
کردستان عراق امروز )شنبه( موجی از انزجار و 
محکومیت نزد شــخصیت های سیاسی، دینی و 
مقام های عراقی از این اقــدام به راه افتاد و این 
موضوع به مهمترین خبر روز رسانه های عراقی 
تبدیل شد. بنا به اعالم منابع عراقی، جمعه شب 
نشستی با حضور برخی چهره های عشایری عراق 
در اربیل برگزار که در آن به عادی سازی روابط 

عراق با اسرائیل پرداخته شد.
برگزاری این نشست و انتشار اخبار آن موجی 
از اعتــراض و واکنش همراه با خشــم و انزجار 
در عراق در پی داشــته و بسیاری از چهره های 

سیاسی عراق به آن واکنش نشان دادند.
در همیــن راســتا، »برهم صالــح«، رئیس 

جمهوری عراق با انتشــار بیانیه ای رســمی در 
باره نشست اربیل تاکید کرد که مفاهیمی مانند 
عادی ســازی روابط به لحاظ ملی و حقوقی غیر 
قابل پذیرش اســت. وی در این بیانیه برگزاری 
نشست فراخوان عادی سازی روابط با اسرائیل را 
کوششی برای تشویش اذهان عومی و آسیب زدن 
به همزیستی اجتماعی در عراق توصیف کرد. در 
این بیانیه که در پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست 
جمهوری عراق منتشــر شــده ضمن تأکید بر 
موضع ثابت عراق در حمایت از مساله فلسطین و 
تحقق حقوق مشروع و کامل ملت فلسطین، آمده 
که عراق با قاطعیت مخالف موضوع عادی سازی 

روابط با اسرائیل است.
صالح گفت که نشست اخیری که برای ترویج 
این موضوع برگزار شده بیانگر دیدگاه مردم عراق 
نیست و تنها نظر شرکت کنندگان در آن را نشان 

می دهد.
رئیس جمهوری عراق از همه خواسته که از 
مسائل غیر قابل قبول در گستره ملی و حقوقی 
که احساســات ملت عراق را جریحه دار می کند 

دوری گزینند به ویژه اینکه کشور آماده برگزاری 
انتخابات آزاد و شفاف با هدف تقویت وحدت ملی 
در کشور اســت. »مصطفی الکاظمی«، نخست 
وزیر عراق نیز پیشــتر در واکنــش به برگزاری 
کنفرانس عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
در اربیل مرکز اقلیم کردســتان این کشــور، به 

شدت آن را محکوم کرد.
دفتر نخســت وزیری عراق در بیانیه ای که 
دیروز )شنبه( منتشر شده است با اعالم مخالفت 
قاطعانــه دولت عراق در عادی ســازی روابط با 
اسرائیل بر غیرقابل قبول بودن کنفرانس اربیل 
تاکید کرد. دفتر رسانه ای »مصطفی الکاظمی«، 
نخست وزیر عراق با انتشــار بیانیه ای، نشست 
برگزار شده در اربیل که شعار عادی سازی روابط 
با اســرائیل را مطرح کرده بود، به شدت محکوم 
کــرد. در این بیانیه آمده اســت که دولت عراق 
مخالفت قاطعانه خود با نشست های غیرقانونی 
که توســط برخی عشــایر مقیم اربیل در اقلیم 
کردستان برگزار شده و شعار عادی سازی روابط 

با اسرائیل را مطرح کرده است، اعالم می کند.

در ادامه بیانیه اشاره شده است که دولت عراق 
تاکید می کند که این نشست ها به نمایندگی از 
اهالی و ساکنان شهرهای عراق برگزار نمی شود 
اما برخی شخصیت ها سعی دارند این نشست ها 
را به نام ساکنان آن اعالم کنند درحالی که این 
مواضع تنها مواضع حاضران در نشســت مذکور 
بوده اســت. بیانیه افزوده است که این کنفرانس 
تالشــی برای به تشــویش کشــاندن وضعیت 
عمومی عراق و احیای جنجال فرقه ای نامطلوب 
در آســتانه آمادگی شهرهای عراق برای ورود به 
انتخاباتی ســالم، عادالنه و زودهنگام در انسجام 

با آرمان های ملت اســت. بیانیه دفتر رسانه ای 
الکاظمی تاکید می کند که مطرح کردن مفهوم 
عادی ســازی روابــط از لحاظ قانون اساســی، 
حقوقی و سیاســی در عــراق غیرقابل قبول و 
مردود اســت و دولت به صــورت واضح موضع 
تاریخی ثابت و حامیانه از قضیه عادالنه فلسطین 
و دفاع از حقوق ملت فلسطین و در راس آن حق 
فلســطین در برپایی کشور مستقل به پایتختی 
قدس شریف و مخالفت با همه نوع شهرک سازی 
و تعرض و اشــغالگری که اسرائیل در حق ملت 

برادر فلسطین انجام می دهد را اعالم می کند.

اعتراض به برگزاری کنفرانس صهیونیستی اربیل


