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واکاوی انتخابات عراق و قدرت گیری جریان صدر 
علیرضا محمدی*

فارغ از طرح دعوی سرقت آرا و دستکاری نتایج از سوی برخی جریانات سیاسی 
)گروه های شیعی(، با اتمام فرآیند اخذ رأی و بنابر اعالم رسمی کمیساریای عالی 
انتخابات عراق حرکة ســائرون وابسته به مقتدی صدر با کسب ۷۲ کرسی حائز 
اکثریت نســبی پارلمان آتی عراق شد. کسب ۷۲ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان 
کشــوری متکثر )چه از نظر سیاســی، چه از نظر مذهبی و چه از نظر فرهنگی( 
هم چون عراق نشان از قدرت گیری جریان صدر در برابر سایر گروه های شیعی بوده 
و خبر از به دســت  گیری حکومت توسط آن ها و آزادی عمل دوچندان این گروه 
سیاسی می دهد. جریان سیاسی ای که چند سالی ست با راهبری مقتدی صدر گام 
به گام به سوی حکومت نزدیک شده و اکنون به تصمیم ساز اصلی عراق کنونی 
بدل شــده است. عوامل رشد صدری ها هیبریدی ست؛ آن ها از سیاست گرفته تا 
فرهنگ و از دین گرفته تا اقتصاد قدرت مند تر از گذشته شده اند. اوالً جریان صدر 
پایگاه اجتماعی مشخصی داشته که از بخت خوش مقتدی وفاداری کاملی نیز به 
این جریان دارند. نمونه ی کامل این امر در خالل تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ عراق و در 
جریان تأسیس و انحالل گروه کاله آبی ها و برپایی و برچیدن چندباره ی خیمه های 
معترضین میدان تحریر بغداد توسط صدریوِن گوش به فرمان مقتدی بروز و ظهور 
عینی یافته است. ثانیاً مقتدی صدر پایگاه دینی قابل اتکا و مستحکمی دارد. او از 
خاندان صدر سربرآورده و فرزند سید محمد صادق صدر بودن شرفی مضاعف بر 
او بار نموده اســت. به همین جهت مقتــدی مقبولیتی دوچندان میان صدریون 
داشته و کالم او به مثابه حجتی محکم برای اعضای این جریان سیاسی می باشد. 
ثالثاً مقتدی صدر در عراِق آشــوب زده ی درگیر خشــونت  گسترده و ترورهای 
سازمان یافته، نیروی نظامی مستحکمی را به عنوان قدرت سخت در پیشانی تیار 
)جریان( سیاســی خویش می بیند. رژه های نظامی ماه های گذشــته این نیروی 
نظامی و قدرت نمایی های شبانه آن ها در بغداد مؤید استفاده ی سیاسی مقتدی از 
این نیروی شبه نظامی است. رابعاً با گذر از شرایط اجتماعی، مذهبی و نظامی جریان 
صدر، پررنگ ترین پیروزی آن ها در عرصه  ي سیاســی به دست آمده است؛ جایی 
که با پیشــرفتی قابل مالحظه از ۵۶ کرســی در انتخابات ۲۰۱۸ به ۷۲ کرسی 
در انتخابات کنونی رســیده اند. علیرغم اینکه جریان صدر ناچار به ائتالف با سایر 
جریانات سیاســی بوده و اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار ندارد؛ لکن همین 
افزایش قابل توجه شــمار کرسی ها و شکســت دادن دیگر قطب سیاسی شیعی 
عراق معاصر )نوری مالکی(، نشــان از رشد سیاسی فزاینده ی این گروه سیاسی 
دارد. مقتدی صدر مرجعیت دینی و سیاســی آینده ی عراق را نشانه گرفته است 
و دالیل پیش ْگفته مبّین این اســتراتژی اوست. او امکانات مادی )پول( و معنوی 
)گروه تابعین( دسیابی به این مقصود را نیز دارد. حتی این امر در لحن او نیز نمودار 
شده و ))نقطه ِی نگاه(( او را در باالترین وضعیت نسبت به نهادهای رسمی و دیگر 
نخبگان سیاسی تنظیم نموده است. گویی مقتدی فقط به حجیت خودش و تنها 
خودش ایمان داشته و از اکنون خود را در جایگاه تصمیم ساز اول عراق می بیند. 
خطابه ی آمرانــه ی او پس از اعالم نتایج اولیه ی انتخابات پارلمانی پیرامون خلع 
سالح گروه های مسلح شیعی، تحدید امکانیات سفارت های غیرمتخاصم و تزریق 

بهای حامل های انرژی به سفره ی مردم مؤید همین امر است.
هرچند جریان صدر بدل به قدرت اول سیاســی عراق شــده است، اما نباید 
از روی دیگر ســکه ی سیاســت ورزی عراقی غافل گردد. مشــارکت سیاسی در 
انتخابات ۲۰۲۱ به پایین ترین میزان خود در عراق پســاصدام رسیده است. طبق 
آمارهای رســمی فقط و فقط ۴۱ درصد از واجدین شــرایط کارت بایومتریک را 
دریافت کرده اند و تنها ۲۵ درصد از واجدین شرایط )کمی بیش از نیمی از دریافت 
کنندگان کارت بایومتریک( در انتخابات شــرکت کرده اند. این کاهش مشارکت 
سیاســی به هیچ عنوان خبر خوبی برای صدریون نیســت به ویژه اگر بدانیم که 
افزایش کرسی های پارلمانی آن ها در سایه ی همین کاهش مشارکت سیاسی اتفاق 
افتاده است. آن ها باید به جهت دهی افکار عمومی پرداخته و یأس سیاسی حاکم بر 
کشور را به ویژه در بین جوانان از میان ببرند. عامل دیگری که باید موجب نگرانی 
جریان صدر باشــد، قدرت گیری ائتالف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی رئیس 
پارلمان پیشین عراق اســت. ائتالف تقدم در انتخابات اخیر به ۳۸ کرسی دست 
پیدا کرده که نمایانگر رشــد قابل توجه توان اهل سنت در پارلمان ۲۰۲۱ عراق 
است. ائتالف قرار به رهبری اسامه نجیفی با ۱۴ کرسی صاحب بیشترین کرسی 
اهل سنت در پارلمان پیشین بود و این افزایش ۲۴ عددی کرسی های اهل سنت 
زنگ خطری برای گروه های شــیعی عراق به ویژه اقطاب شیعی )صدر و مالکی( 
است. عالوه بر این، قرار گرفتن محمد الحلبوسی در جایگاه سوم انتخاب شوندگان 
نیز نشان از تمایل مجدد اهل سنت به تصاحب قدرت پس از دورانی طوالنی دارد 
ولو اینکه توافقات سیاســی اجازه ی نخست وزیری را از این اقلیت مذهبی سلب 
کرده باشد. خیال صدری ها از اقلیم کردستان نیز آسوده نبوده و باید به مدیریت 
سیاسی و ژئوپلیتیکی آن ها بپردازند. به خصوص در این شرایط که هرگونه ندای 
تطبیع )عادی سازی روابط با رژیم منحوس صهیونیستی( با واکنشی گسترده از 
ســوی دو طیف شیعیان و عرب هایی که هویت اصلی خود را در قومیت خویش 
می یابند مواجه می شود، کردستاِن عراق، زیر گوش ایران }در همسایگی ایران{ 
بدل به پایگاهی برای فعالیت های نیابتی رژیم منحوس صهیونیستی شده است. 
حال باید منتظر بود و نحوه ی مدیریت و تعامل با کردســتان از ســوی صدریون 
را به نظاره نشســت. دیگر چالش صدری ها در عرصه ی سیاســت عراق، نیروی 
سیاســی تازه متولد عراق اســت. همان جوان هایی که مخلوق اعتراضات ۲۰۱۹ 
و خالق آشوب های ۲۰۲۰ بوده اند. همان جوان های به ظاهر مسلماِن اکثراً سنی 
که مشــی ســکوالر آن ها زبانزد خاص و عام بوده و غالبــاً در بغداد می زی اند. با 
توجه به مشــارکت پایین جوانان در انتخابات ۲۰۲۱ و باال بودن نسبی سن رأی 
دهنــدگان و با التفات به تفاوت های مذهبی صدری ها با این جوانان، می توان این 
گروه  را به عنوان رقیب میدانِی هواخواهان جریان صدر پنداشت. با این حال شاید 
هیچ یک از این مســائل بدل به مشــکلی در مسیر حکمرانی صدری ها نشود؛ از 
نظر نگارنده بزرگترین مشکل سیاســت ورزی پیش روی عراق جدید، انگلستاِن 
بازگشته )Revenant English( است. آن ها هنوز با تکیه بر تجارِِب کهِن پسا 
جنگ دوم، خود را قّیم معنوی عراق دانسته و پس از چند سال دوری از صحنه ی 
سیاســت عراق و واگذاری عرصه به ایاالت متحده ، اکنون درصدد بازیابی نقش 
فعال پیشین خویش و جانمایی خویش در صحنه گردانی بازیگران سیاست داخلی 
عراق هستند. گویا در همین بادی امر پیشنهاد کمک به مقتدی و حمایت از او در 
برابر نخست وزیری مصطفی الکاظمی – همان حفره ی امنیتی دستگاه اطالعاتی 
عراق در ماجرای ترور حاج قاسم- را مطرح کرده و آینده ی عراق را برای خویش 

متصور شده اند.
همه ی این ها حکایت از آن دارند که عراق در نقطه ی صفر تحول و در آستانه ی 
رنســانس سیاسی ایستاده است، گویا کشــتی بان را سیاستی دگر افتاده است. 
بازی گران از هم اکنون نیاز به برســاخت هویت جدید خویش و بازشناخت نقش 
تازه ی خود دارند. نقش ها مجدد توســط صحنه گردانان تقســیم خواهد شــد و 
تصمیم سازان به مثابه کارگزاران، ســاختاری نو درخواهند انداخت. ایران نیز از 
این وقایع مســتثنی نبوده و در صورت تمایل به بازیگری در عرصه ی عراِق صدر 
باید تعاملی جدی و دوطرفه با سیاستمداران بغداد و نجف برقرار سازد که این امر 
با افزایش فعالیت های گســترده ی بازیگران خارجی )بریتانیا و والیات متحده(، با 
مشی سیاسی به ظاهر استقالل طلبانه ی مقتدی، با نخست وزیری مجدد مصطفی 
الکاظمی و با قدرت گیری محمد الحلبوســی، صعوبت بسیار خواهد داشت؛ گویی 
دست ایران در عراِق صدر تنگ تر از همیشه خواهد بود. بنابراین با توجه به موارد 
مذکور و هم چنین چراغ ســبز مقتدی به ایاالت متحده و احتمال بازیگری فعال 
فرانسه در این کشور، جمهوری اسالمی ایران کار سختی برای بازیابی نقش پیشین 

خویش در عراق و بازیگری فعال سیاسی در این کشور خواهد داشت.
*دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السالم

یادداشت

مسجدی خبر داد
 توافقات اولیه با عراق در زمینه تولید برق

ســفیر کشــورمان در عراق با قائم مقام وزیر برق این کشور دیدار و درخصوص 
برخی مســائل از جمله صادرات برق به عراق رایزنی کرد. به گزارش ایســنا به نقل 
از الفرات نیوز، ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد با عادل کریم، 
قائم مقام وزیر برق عراق دیدار و دو طرف درخصوص تحوالت تولید کنونی برق در 
عراق و روابط میان دو کشور رایزنی کردند. مسجدی در این دیدار بر آمادگی ایران 
برای همکاری دوجانبه با عراق در زمینه تولید برق و پر کردن شــکاف های موجود 
میان عرضه و تقاضا از طریق راه حل های جایگزین تاکید کرد. سفیر کشورمان گفت: 
توافق اولیه ای بر ســر اختصاص نیروگاه های تولید برق در داخل خاک ایران برای 
تولید و صادرات انحصاری برق به عراق وجود دارد و این نیروگاه ها هیچ گونه ارتباطی 
با سیســتم برق ایران ندارند. وی گفت: این امــر نیازمند امضای برخی قراردادها و 
توافقنامه ها است و باید مذاکرات اولیه بر سر قیمت ها که به نفع دو کشور باشد انجام 

گیرد و همه این امور در راستای تقویت همکاری میان دو کشور است.

اکونومیک

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت و 
گوهای پنج شــنبه باقری و انریکه مورا خوب 
و ســازنده ارزیابــی کرد و گفــت: نکاتی که 
جمهوری اسالمی ایران باید به هماهنگ کننده 
گفت و گوها می گفت، منتقل گردید و توافق 
شــد در چند روز آینده در بروکســل گفت 

وگوها ادامه یابد.
»سعید خطیب زاده« در پاسخ به این سوال 
که  آیا باقــری جایگزین عراقچی در مذاکرات 
می شــود، گفت: مذاکرات در وزارت خارجه 
پیگیری می شود و ترکیب جدید اعالم خواهد 
شــد. باقری در ادامه گفــت و گوهای هفته 
گذشــته در تهران و ادامه توافق به بروکسل 
می رود و رایزنی ها دربــاره موضوعاتی که در 
تهران گفته شــد و موضوعاتی که انجام نشد 

در بروکسل ادامه می یابد.
وی افــزود: ادامــه مذاکرات بــا توجه به 
اظهارات رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه 
یک تصمیم قطعی اســت. آنچه االن در حال 
انجام اســت نشــان دادن چالش های گفت 
و گوهــا در ۶ دوره اخیر اســت. آمریکا عضو 
برجام بوده و درخواســت ما بازگشــت بدون 
قید و شرط به تعهدات توافق است که آمریکا 
از آن خارج شــد و رفــع تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونــی و فراســرزمینی ضد جمهوری 

اسالمی ایران است.
ســخنگوی وزارت امورخارجه یادآور شد: 
ما هیچ وقت پیش شــرطی را بــرای آمریکا 
حداقــل تعییــن نکردیم علتش این اســت 
که آمریــکا عضو برجام نیســت. تمام گفت 
و گوهایــی که تا امروز صــورت گرفته، برای 
اطمینان از بازگشت کامل، موثر و بدون قید 
و شــرط ایاالت متحده بــه تعهدات خود در 
ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و هــم چنین تعهداتی 
است که در توافق برجام داشته و به طور یک 
جانبه از آن خارج شده و تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونی و فرا ســرزمینی را ضد جمهوری 

اسالمی ایران اعمال کرده است.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: هدف اصلی 
اطمینان از برداشــته شدن تمامی تحریم ها و 
اخذ تضمین هایی است که هیچ کس دیگری 
در واشــنگتن دنیا را دوباره به بازی و سخره 
نگیرد و این هدفی اســت کــه تنها از طریق 

گفت و گوهای عملگرا محقق می شود.
 وی اضافــه کــرد: آنچــه کــه آقــای 
اظهارنظر  امیرعبداللهیــان هم در چندیــن 
گفتند این است که ایاالت متحده می توانست 
به جای اینکه آنچه که ترامپ انجام داده بود را 
ادامه دهد، یک روند مجزایی را پیگیری کند 
اما این کار را نکرد و همان فشــار حداکثری 
ترامپ را علیه ایران اعمال می کند. با کالم هم 
نیت ها روشن نمی شود این اقدام و عمل است 
که می توانســت نشــان بدهد که دولت آقای 

بایــدن متفاوت از دولت ترامپ در قبال ایران 
اســت. در عمل آنچه که مــا می بینیم تداوم 

رفتارهای دولت قبل است.
خطیب زاده در پاســخ به ســوال دیگری 
دربــاره گفــت و گوهای وین اظهار داشــت: 
نقطــه ای که در دوره ششــم گفت و گوها بر 
زمیــن بود نقطه اختالفی بــود. دولت جدید 
می خواهد با آسیب شناســی از آنچه که اتفاق 

افتاده وارد شود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت: دو 
فراینــد داخلی در دولت جدید تعریف شــد؛ 
یکی در خصوص اصل گفــت و گوها و یکی 
در خصوص جزئیات گفت و گوها بوده است. 
در خصوص اصل گفت و گوها آقای رئیســی 
رئیــس جمهوری اعالم کردنــد که به نتیجه 
رســیدند و گفت و گوها ادامــه پیدا خواهد 
کــرد. در خصوص جزئیات، ابعــاد، چالش ها 
و نقایــص آن نظراتی وجــود دارد که با خرد 
جمعــی در حال جمع بندی هســت. قطعاً بر 
اساس آن تصمیم گیری جدید به طرف مقابل 
اعالم خواهد شــد و گفــت و گوها ادامه پیدا 

خواهد کرد.
 وی تصریح کرد: آنچه که مهم است انجام 
گفتگوهای صرف نیســت مهم این است که 
وقتی گفتگوها آغاز می شود، وقتی تلف نشود.
این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: ۶ 
دور گفتگوهای وین نشــان داد که اگر با یک 
آسیب شناسی درســت وارد نشویم، چندین 
دوره دیگــر هم گفت و گوهــا می تواند ادامه 
یابــد بدون آنکه به نتیجه برســد و آنچه که 
در تهران و بروکســل انجام می شود می تواند 

کمک موثری در این راستا باشد.
مذاکرات محترمانه تهران و ریاض

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 

سوالی درباره مذاکرات ایران و عربستان گفت: 
در خصوص آنچه که در میز مذاکرات بین ما 
و عربستان صورت گرفته و صورت می گیرد ، 
اجازه بدهیــد در همان میز مذاکرات گفت و 
گوها جلو برود. آنچه برخی رسانه ها می گویند 
بیشــتر گمانه زنی های رســانه ای اســت در 
خصــوص تایید یا عدم تاییــد آن اظهار نظر 
نمی کنم اما خبر سفری از هیاتی از عربستان 
ســعودی به جمهــوری اســالمی ایران تایید 

نمی شود.
خطیب زاده در پاســخ به ســوال دیگری 
در خصوص گفت و گوهای ایران و عربســتان 
گفت: باید اجــازه بدهیم که گفت و گوهایی 
که در بغداد شــکل گرفته و تماس های میان 
دو طرف به یک نقطه قابل اعالم برسد ما االن 
در آن نقطه قرار نداریــم و هر آنچه پیش از 

این گفته شود تکرار مکررات است.
نشست وزرای خارجه همسایگان 

افغانستان در تهران
خطیب زاده در پاســخ به ســوال دیگری 
کشــورهای  خارجه  وزیران  نشســت  درباره 
همســایه افغانســتان گفت: ما چهارشــنبه 
هفته آینده در تهــران میزبان وزرای خارجه 
کشورهای همســایه افغانستان خواهیم بود و 
برای اولین بار نشست وزیران خارجه حضوری 

در تهران برگزار خواهد شد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
وزرای خارجه کشــورهای همسایه افغانستان 
به ایران خواهند آمد و اجالس یا نشست یک 
روزه را خواهیم داشت. برنامه مفصلی تدارک 
دیــده شــده و اصحاب رســانه و خبرنگاران 
توسط وزارت امور خارجه هماهنگ می شود و 
جزئیاتش را طی روزهای آینده همکاران من 

خدمت شما خواهند گفت.

وی اظهار کرد: دســتور کار نشست تهران 
ادامه گفت وگوهایی اســت کــه در دور اول 
مجازی برگزار شــد. وزیران ۶ کشور متمرکز 
خواهند بــود براین که چگونــه می توانند به 
تشــکیل یک دولت فراگیر در افغانســتان با 
حضــور همه اقوام و همچنیــن آینده صلح و 

امنیت در افغانستان کمک کنند.
ناخرسندی تهران از مواضع علی اف

ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ به 
پرســش ایرنا دربــاره ادعاهــای اخیر رئیس 
ایــران در مورد  جمهوری آذربایجــان علیه 
بحث قاچاق مواد مخــدر گفت:  توصیه ما به 
برادرانمان در کشــور آذربایجان این است که 
پیش از پرداختن به اظهارات رسانه ای اجازه 
بدهند که گفت وگوها بین مقامات دو کشــور 
همچنان از کانال های دیپلماســی ادامه پیدا 
کند. آن ها از کانال های دیپلماســی پیام های 
خوب، ســازنده و با نگاه برادرانه ای ارســال 
کرده انــد و باید اجازه داد کــه گفت وگوها از 

همین مسیر ادامه پیدا کند.
این دیپلمات ارشد کشــورمان ادامه داد: 
 شــاید روشــن باشــد که برخی از اظهارات 
رســانه ای از ســوی مقامات آذربایجان با چه 
هدفی انجام می شــود. البتــه من نیت خوانی 
نمی کنــم و ما به مقامــات آذربایجان توصیه 
می کنیم که عنان کالم را داشــته باشــند و 
اجازه ندهند که طرف هــای ثالث برای آن ها 

دام پهن کنند.
وی روابط ایران و آذربایجان را یک روابط 
بسیار طبیعی توصیف و اضافه کرد:  آن ها باید 
مراقبت کنند و اجــازه ندهند که این روابط 
طبیعی به وســیله دست های مصنوعی دچار 
خدشه شود چون دو ملت ایران و آذربایجان 

این اجازه را نمی دهند.

روال طبیعی برگزاری رزمایش ها
خطیب زاده ادامه داد: اینکه رزمایش هایی 
در منطقــه و در کشــورهای مختلــف انجام 
شــود موضوعی طبیعی اســت بــه ویژه اگر 
در اطالع رســانی با کشــورهای دیگر باشد. 
همچنانکــه وقتــی جمهوری اســالمی ایران 
رزمایــش را در نواحی مــرزی انجام می دهد 
به کشــورهای دوست و همسایه اطالع رسانی 
دقیق می کنــد کما اینکه رزمایشــی که در 
شمال غرب کشور انجام شد ما به کشورهای 
همســایه از جمله آذربایجان اطالع رســانی 
کردیم و این نشــانه بلوغ و کشورهاســت که 
اگر بتوانند این رفتار و منش را داشته باشند.

وی تصریح کرد: فارغ از موضوع رزمایش ها 
در خصوص ناامنی هایی که از حضور نامشروع 
رژیم صهیونیســتی در منطقه ریشه می گیرد 
همه کشــورهای منطقه باید با دقت بیشتری 
توجــه کنند. رژیــم صهیونیســتی ذاتش و 
ریشــه هایش در خون و خشونت و ترور رشد 
کرده و لذا از این فضا می تواند رشد و نمو کند 
هیچ جا پا نمی گذرد مگر در آنجا ترور و بمب 
گذاری و توطئــه و کودتا می بینید. از منطقه 
جنوبی خلیج فارس تا نواحی شــمالی ایران 
هر کجا و شــامات هر کجا رفته این وضعیت 
را می بینید. ســخنگوی وزارت خارجه ادامه 
داد: ما هم دوستانه و هم از مجاری مختلف و 
همسایگان گفتیم که جمهوری اسالمی ایران 
حضــور نامشــروع رژیم صهیونیســتی را در 

نزدیکی مرزهای خود تحمل نمی کند.
خطیب زاده با اشــاره به برگزاری رزمایش 
از ســوی جمهوری آذربایجــان اظهار کرد:  
رزمایش هایــی کــه در منطقــه و توســط 
کشــورهای مختلف انجام می شــود یک امر 
طبیعی اســت و نکته مهم در این ارتباط این 
است که از ســوی کشورهای برگزارکننده به 
کشــورهای همســایه و منطقه اطالع رسانی 
شــود. ما وقتــی می خواســتیم رزمایش در 
مرزهای شمال غربی کشــور انجام دهیم به 
کشورهای همسایه مان اطالع رسانی کردیم و 
این موضوع نشان دهنده بلوغ کشورهاست اگر 

چنین رفتار مثبتی را در پیش بگیرند.
وی ادامــه داد:  فارغ از موضــوع رزمایش 
مســئله مهم در این ارتباط ناامنی هایی است 
که ریشه در حضور نامشروع رژیم صهیونیستی 
در منطقه دارد. تمام کشــورهای منطقه باید 
این موضوع را با دقت بیشــتری مورد پیگیری 
قرار دهند. ذات رژیم صهیونیستی خشونت و 
ترور است و هر جا که حضور پیدا کرده باعث 
ایجاد ناامنی شده است. ما دوستانه و از مجاری 
مختلف به همســایگان مان اعالم کرده ایم که 
ایران حضور نامشــروع رژیم صهیونیستی در 
نزدیکــی مرزهای خود را تحمل نمی کند و در 

این ارتباط با کسی شوخی ندارد.

انتقاد سخنگوی وزارت امورخارجه از مواضع باکو

مقامات جمهوری آذربایجان عنان کالم را داشته باشند
هیچ پیش شرطی برای گفت وگوهای وین مطرح نکرده ایم

وزیر امور خارجه کشــورمان اقــدام آمریکا در ربایش 
دیپلمات ونزوئالیی در دماغه ســبز را محکوم و آن را یک 

نوع راهزنی عنوان کرد.
به گزارش ایســنا، حســین امیر عبدالهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان ظهر روز دوشنبه بعد از انجام دور اول 
گفت وگوهای مشــترک با وزیر خارجــه ونزوئال در یک 
نشســت مطبوعاتی با همتای ونزوئالیی خود اظهار کرد: 
در این دیدار تاکید کردیم که نقشــه راه ۲۰ ساله بین دو 

کشور ایران و ونزوئال تدوین شود.
وی افــزود: قبل از پایان ســال میالدی کمیســیون 
مشــترک اقتصادی دو کشــور برگزار می شــود و در این 
کمیسیون در مورد نقشــه راه همکاری های ۲۰ ساله دو 

کشور رایزنی و گفت وگو می کنیم.
وی همچنین افزود: در ماه های آینده سفر آقای مادورو 
رئیــس جمهور ونزوئال به تهران را خواهیم داشــت و در 

جریان آن ســفر ســند همکاری های ۲۰ ســاله تهران و 
کاراکاس به امضای وزرای خارجه دو کشور خواهد رسید.
این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان با بیان اینکه همه 
این ها تاییدی بر این موضوع اســت که روابط دو کشــور 
مســیر رو به رشــدی را طی می کند، گفت: دو کشور در 
زمینه های فنی، اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری، معدن 
و انــرژی می توانند این همکاری ها را گســترش دهند و 

پتانسیل خوبی بین دو کشور در این زمینه وجود دارد.
وزیــر خارجه کشــورمان با بیان اینکه در ســال های 
اخیــر توافقــات خوبی بین دو کشــور به امضا رســیده 
و بخــش مهمــی از آن در حال اجرایی شــدن اســت، 
خاطرنشــان کرد: ایران از مردم ونزوئــال رئیس جمهور 
مــادورو و تمامی نهادهــای قانونــی در ونزوئال حمایت 
را  ونزوئــال  علیــه  آمریــکا  سیاســت های  و   می کنــد 

غیرسازنده می داند.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنیــن گفت: ایران 
دســتگیری یک دیپلمات ونزوئالیی در دماغه سبز توسط 
آمریکایی ها و اســترداد آن به آمریکا را راهزنی می داند و 

آن را تعرض به حاکمیت ملی ونزوئال قلمداد می کند.
وزیر امــور خارجه کشــورمان در بخــش دیگری از 
صحبت هــای خود با بیان اینکه در مســیر همکاری های 
دو جانبــه بین ایران و ونزوئال اکنــون کاالهای ایرانی در 
شــهرهای مختلف ونزوئال در دســترس مردم این کشور 
قرار دارد، گفت: این فرصت خوبی برای تجار ایرانی برای 

گسترش همکاری ها و فعالیت هایشان در ونزوئالست. 

وزیــر امور خارجه ونزوئال، روابــط تهران- کاراکاس را 
راهبردی توصیف کرد و گفت: قبل از پایان سال میالدی 
در کمیسیون مشــترک در تهران حضور خواهیم یافت تا 

نقشه راه ۲ کشور را برای آینده ترسیم کنیم.
به گزارش ایرنا، فلیکس پالسنســیا گونســالس وزیر 
خارجــه ونزوئال روز دوشــنبه در کنفرانس مطبوعاتی به 
همراه حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، سفر به 
ایران را نخســتین سفر خارجی خود در دوره مسوولیتش 

عنوان و روابط ایران و ونزوئال را راهبردی ارزیابی کرد.
وزیــر خارجه ونزوئــال با ابراز خرســندی از حضور در 
ایــران و دیدار با ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری 
اســالمی ایران، گفت: قبل از پایان میالدی در کمیسیون 
مشــترک در تهران حضور خواهیم یافت تا نقشــه راه دو 
کشــور را در آینده ترسیم کنیم. این سند و نقشه راه یک 

برنامه درازمدت خواهد بود.

گونســالس با قدردانــی از همتای ایرانــی خود برای 
محکومیــت نقــض حاکمیــت و حقوق ملــت ونزوئال از 
ســوی آمریکا، خاطرنشــان کرد: آمریکا به شکل آشکار 
حاکمیــت ما را نقض کرده و نماینــده دولت ملی ونزوئال 
برای مذاکرات با اپوزیسیون را ربوده و به شکل غیرقانونی 
به آمریکا فرســتاده اســت. ما این اقدام را به شکل قاطع 
محکوم و از تعهــد دولت ایران برای محکومیت این اقدام 

تشکر می کنیم.
وی اقــدام آمریکا برای ربودن این مقــام ونزوئالیی را 
علیــه میثاق بین المللی ملل عنوان کــرد و گفت: ونزوئال 
عضو سازمان ملل بوده و خواستار همبستگی کشورها در 

این زمینه است.
وزیر خارجــه ونزوئال با تبریک شــصتمین ســالگرد 
جنبش عدم تعهد، یادآور شد: پس ایران، نیکالس مادورو 
رئیس جمهوری ونزوئال رئیس هفدهمین اجالس ســران 
کشــورهای جنبش عدم تعهد بود که سپس این سمت را 

به جمهوری آذربایجان واگذار کرد.
گونسالس با اشاره به پیشــینه ۷ هزار ساله فرهنگ و 
تمــدن ایران و تجربه فراوان مردم کشــورمان در موضوع 
مقاومت، گفــت: تمایل داریم مقاومــت را از مردم ایران 

بیاموزیم.
وی بــا دعــوت از بخــش خصوصــی ایــران بــرای 
ســرمایه گذاری در ونزوئال، به همتــای ایرانی خود گفت: 
برای من افتخار است که در تهران باشیم زیرا این شهر را 

دوست داریم گویی در منزل خودمان هستیم.

امیرعبداللهیان :
سند همکاری  ۲۰ ساله ایران و ونزوئال به زودی تدوین می شود

وزیر خارجه ونزوئال:
روابط ایران و ونزوئال راهبردی است

نشــریه پولیتیکو در گزارشــی با توجه به 
تحوالت اخیر پیرامون موضوع هسته ای ایران، 
به نقل از دیپلمات های ارشد اروپایی مطالبی 
را راجع به ازسرگیری مذاکرات احیای توافق 

هسته ای در وین مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از نشریه پولیتیکو: 
طبق گفتــه مقامات اتحادیه اروپا، یک هیات 
دیپلماتیک این نهاد اروپایی در ســفر هفته 
اخیرش بــه ایران نتوانســت از دولت جدید 
بابت از ســرگیری مذاکرات  ایران تعهــدی 

احیای توافق هسته ای در وین بگیرد. 
یک مقام ارشــد اروپایی که می خواســت 
نامش فاش نشــود، در این بــاره گفت: آن ها 

آماده حضور در وین نیستند. 
ایران در عوض قرار است هفته های آتی با 
مقامات اتحادیه اروپا در بروکســل دیدار کند 
تا درباره موارد به دست آمده از دور آخر]دور 
ششم[ مذاکرات وین در ژوئن مذاکره کنند. 

این مقام ارشــد اروپایی گفت: » فکر بدی 
نیست که در دیداری طوالنی با هیات جدید 
ایران بنشــینیم تا به تمامی متن های موجود 
بپردازیم و راجع به ســوال های مختلفی که 
ممکن اســت داشــته باشند، شــفاف سازی 
کنیم. مذاکرات هســته ای از زمان انتخابات 

ریاســت جمهوری ایران در ژوئــن به تاخیر 
افتاد. ایران مرتبا گفته است »به زودی« آماده 
از ســرگیری مذاکرات خواهد بود اما تاکنون 

نتوانسته است تاریخی را مشخص کند. 
این مقام اتحادیه اروپا همچنین می گوید، 
تهران علیرغم مشــخص نکردن تاریخی برای 
از ســرگیری مذاکرات، »صد در صد تصمیم 

دارد به وین بازگردد«. 
اگرچــه یک دیپلمات ارشــد دیگر که در 
جریان مذاکرات بوده اســت، به شــرط فاش 
نشــدن نامش بــه پولیتیکو گفــت: به نظر 
می رسد این یک بن بست باشد. امیدوارم این 
طور نباشد که می گویم اما اگر امور به همین 

روال پیش بروند، به جایی نخواهیم رسید. 
ایــن دیپلمــات ارشــد در ادامــه گفت، 
مذاکــرات آتــی در بروکســل »نمی توانــد 
جایگزین ازســرگیری مذاکرات غیر مستقیم 
میان ایران و آمریــکا در وین به همراه دیگر 

اعضای باقی مانده در برجام باشد«. 
ایــن دیپلمات با مطرح کــردن نگرانی از 
این که ایران فقط امور را به تعویق می اندازد، 
گفت: مــن این تردیــد را دارم که مذاکرات 
بروکسل ممکن اســت فقط انحراف از بحث 

اصلی و سردرگمی باشند. 

عالوه بــر تالش های دیپلماتیــک انریکه 
مورا، معاون رئیس سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا در تهــران، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا هفته گذشته در واشنگتن دیدارهایی 
داشته است که ایران در دستور کار آن ها در 
اولویت قرار داشــت. بلینکــن در این زمینه، 
عــالوه بــر الپید، بــا جوزپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور 
خارجه عربســتان ســعودی و امارات متحده 

عربی دیدار کرده بود. 
بلینکــن با تاکید بر عمق نگرانی ها در این 
بــاره، اظهار کرد آمریکا در صورت عدم تغییر 
رویه ایران، گزینه های دیگر را نیز در دســتور 
کار خواهد داشــت. او گفت، »ما در مواجهه 
با چالش ایجاد شــده از سوی ایران، همه ی 

گزینه ها را بررسی خواهیم کرد«. 
نظر کارشناســان در این باره به دو دسته 
تقسیم می شود، مبنی بر این که ایران برنامه 
هســته ای اش را تقویــت می کند تا پیش از 
بازگشت به مذاکرات وین اهرم فشاری ایجاد 
کند یا تمایلش را برای بازگشــت به پایبندی 
به توافق از دســت داده است و آماده تحمل 

تحریم های ادامه دار آمریکاست. 
علی واعظ، مشاور و رئیس پروژه ایران در 

گروه بین المللی بحران، معتقد اســت ایران 
در نهایــت بــه مذاکرات بــاز می گردد چون 
»نمی خواهد از نظر روسیه و چین طرف غیر 
منعطف و مقصر جلوه کند«. او افزود: اما اگر 

با خطوط قرمــزی جدید و پررنگ تر به وین 
بازگردد، رســیدن به بن بســت حتمی است. 
همــه ی طرف هــای مذاکره بایــد رویکرد 

جدیدی اتخاذ کنند.

پولیتیکو:

تصمیم ایران برای بازگشت به مذاکرات وین قطعی است

»رافائل گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در حساب کاربری 
خود در توئیتر گفت که با مقامات آمریکایی درباره برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( بحث و 
تبادل نظر خواهد کرد. وی نوشت: به منظور رایزنی با آنتونی بلینکن )وزیر امور خارجه آمریکا( 
و کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا و ســایر مقامات درباره برجام و راستی آزمایی هسته ای، 
تغییرات اقلیمی، امنیت و ایمنی هسته ای و همچنین چگونگی حمایت ایاالت متحده از اقدامات 

حیاتی آژانس در راستای سالمت و توسعه در مسیر واشنگتن هستم.
این ســفر در حالی انجام می شود که معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته 
جاری به ایران سفر و با مقامات کشورمان دیدار کرد. طرف ها تصمیم گرفتند که برای برگزاری 

ادامه مذاکرات در بروکسل گردهم جمع شوند.

سفر برجامی گروسی به واشنگتن


