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گفت و گوی تلفنی گوترش و امیرعبداللهیان
حســین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان با »آنتونیو گوترش« 

دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت تلفنی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش ایســنا، وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتگو ضمن اشاره به 
اقدامات تروریســتی داعش در افغانستان در روزهای گذشته،  نسبت به وضعیت 
افغانســتان ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن 
نماز گزاران در کنار حرکت مجدد آوارگان افغانستانی،  مسئولیت سازمان ملل و 

دبیرکل آن را در این زمینه بیش از پیش کرده است.
امیر عبداللهیان خواستار اقدام جدی دبیرکل سازمان ملل در توقف و مقابله با 

تروریسم در افغانستان شد.
گوترش نیز در این گفت وگوی تلفنی  اظهارداشت: سازمان ملل متحد ضمن 
تداوم ارسال کمک های بشردوستانه خود به افغانستان،  بر تشکیل دولتی فراگیر 

که شامل همه اقوام و اقلیت های افغانستانی باشد تاکید دارد.
در ادامه این گفتگو امیر عبداللهیان به برگزاری کنفرانس منطقه ای افغانستان 
در تهران اشــاره و گفت: مقرر اســت این کنفرانس با حضور وزرای امور خارجه 

کشورهای همسایه افغانستان برگزار گردد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در این تماس تلفنی به مذاکرات هســته ای نیز 
اشــاره کرد و افزود: مذاکرات اخیر معاون سیاســی وزارت امور خارجه با انریکه 
مورا مثبت بوده است و در هفته آینده در بروکسل به این گفتگو ها ادامه خواهند 
داد و جمهوری اســامی ایران از مذاکراتی که نتایج عملی ملموس داشــته باشد 
حمایــت میکند و چنانچه اعضای برجام به تعهدات کامل خود عمل کنند ایران 
نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. امیرعبداللهیان ضمن اشاره به موضوع تبادل 
زندانیان گفــت ، ما موضوع زندانیان را در قالب انساندوســتانه می دانیم و مایل 
نیستیم این موضوع به مذاکرات هسته ای گره بخورد. وزیر امور خارجه همچنین 

از گوترش برای سفر به کشورمان دعوت به عمل آورد.
گوترش ضمن ابراز امیدواری جهت موفقیت مذاکرات هسته ای اظهارداشت:  
ســازمان ملل همواره از برجام حمایت کرده است و پس از خروج ترامپ، دنبال 

راهی برای بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از خروج آمریکا از برجام بوده است.

ویژه

مذاکره تلفنی وزرای خارجه ایران و قطر
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر روز گذشــته  با حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان 

گفتگوی تلفنی داشت.
به گزارش ایســنا، وزرای امور خارجه دو کشــور در ایــن گفتگوی تلفنی 
عاوه بر رایزنی در خصوص توســعه بیشتر مناسبات دوجانبه ایران و قطر در 
حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی، همچنین برای توسعه تعامات تجاری 

بخش های خصوصی تبادل نظر نمودند.
مســائل و تحوالت جاری در منطقه و حوزه خلیج فارس و تشریک مساعی 
در مســیر حفظ و تأمین بهتر صلح و ثبــات و امنیت در خلیج فارس از دیگر 
موضوعات مورد مذاکره وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایران  و قطر در 

این گفتگوی تلفنی بود.

رایزنی رابرت مالی و وزیر خارجه قطر درباره ایران
وزیــر امورخارجه قطر و نماینده دولت آمریکا در امور ایران درباره تحوالت 

منطقه و ایران رایزنی کردند.
به گزارش ایســنا، وزارت امورخارجه قطر دیروز )ســه شنبه( در بیانیه ای 
اعــام کرد که رابرت مالی نماینده ویــژه دولت آمریکا در امور ایران و محمد 
بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امورخارجه و معاون نخست وزیر قطر با یکدیگر 
دیدار کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف در این ماقات که در دوحه 
انجام گرفته اســت درباره همکاری دوجانبه، تحوالت منطقه و همچنین ایران 
گفت وگو کرده اند. رابرت مالی همچنین در جریان ســفر منطقه ای خود با 
فواد حســین وزیر امورخارجه عراق نیز دیدار و درباره موضوعات منطقه ای و 

ایران رایزنی کرده است.

چانه زنی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
 با وزیرخارجه عراق

نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه عراق دیدار و درخصوص 
مناسبات ایران و آمریکا و آخرین تحوالت منطقه رایزنی کرد. به گزارش ایسنا 
به نقل از سایت وزارت خارجه عراق، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران که اکنون در منطقه به ســر می برد با فواد حسین، وزیر خارجه عراق در 

ابوظبی دیدار و رایزنی کرد.
بنا بر اعــام طرف عراقی، این دو درخصوص آخرین تحوالت سیاســی و 
امنیتــی منطقه و همچنین روابط ایران و آمریکا و راه های فعال کردن »گفت 
وگوهای مقدماتی که پیش از این انجام شده بود«، بحث و تبادل نظر کردند.

فواد حســین در ایــن دیدار بر اهمیت تقویت ثبــات در منطقه و غنیمت 
شمردن فرصت ها تاکید کرد. وزیر خارجه عراق درخصوص انتخابات اخیر این 

کشور نیز با رابرت مالی رایزنی کرد.
از سوی دیگر، رابرت مالی از نقش مهم عراق در منطقه و تاش برای ایجاد 
پل های ارتباطی میان کشــورهای منطقه برای حل اختافات از طریق گفت 

وگو وراه های مسالمت آمیز تمجید کرد.
براســاس این گزارش، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سفر به امارات 
متحده عربی همچنین با مقامات ارشــد این کشور دیدار کرد و درباره مسائل 
مختلف از جمله برنامه هســته ای ایران در منطقه گفت وگو کردند. ســفارت 
آمریــکا در امــارات متحده عربــی در صفحه توییترش نوشــت: رابرت مالی 
نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران و دنیل بنایم قائم مقام دســتیار وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور شبه جزیره عربستان و شیخ طحنون بن زاید آل نهیان 
مشــاور امنیت ملی امارات متحــده عربی و انور قرقاش وزیر مشــاور امارات 
در امور خارجه دیدار و درباره تعهد مشــترکمان بــه راهکارهای دیپلماتیک 
برای چالش های امنیتی منطقه از جمله فعالیت های هسته ای ایران گفت وگو 

کردند.

نشانه هایی از رویکرد ضدایرانی
 در پارلمان آینده عراق

یک کارشناس مســائل خاورمیانه گفت: »به نظر می رسد در هدایت، کنترل 
و مهندســی انتخابات، هم امریکا و هم امارات متحده و سایر کشور های منطقه 
مثل اردن و جریان های سیاسی درون حاکمیت عراق و مخصوصا دولت مصطفی 
الکاظمی در تغییر مســیر انتخابات به سمت تشکیل یک پارلمانی، که در تقابل 
مرجعیت با ایران اســت، نقش داشــته اند. از آنجایی که بخش مهمی مربوط به 
انتخابات الکترونیکی است و سرور های این سامانه در امارات است، طبیعی ست که 

امریکا، امارات و برخی قدرت ها در تغییر مسیر انتخابات نقش داشته اند.«
حسن هانی زاده در گفت و گو با خبرنگار »انتخاب« در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به ادعای مهندسی شدن انتخابات در عراق آیا امکان ابطال انتخابات وجود 
دارد یا خیر، عنوان کرد: »انتخابات متاسفانه در عراق مهندسی شده است. به همین 
علت این انتخابات یک خروجی شگفت انگیز داشته و آن پیروزی جریان صدر است. 
جریان صدر یک جریانی اســت که غیر متعادل است و سیاست های این روحانی 
جنجالی عراق هنوز شفاف نیست و ثبات فکری در پیکره این ائتاف شیعی که در 
عین حال از یک پایگاه مردمی باالیی در عراق برخوردار اســت، مشخص نیست.« 
وی افزود: »به همین دلیل به نظر می رسد در هدایت، کنترل و مهندسی انتخابات، 
هم امریکا و هم امارات متحده و سایر کشور های منطقه مثل اردن و جریان های 
سیاسی درون حاکمیت عراق و مخصوصا دولت مصطفی الکاظمی در تغییر مسیر 
انتخابات به ســمت تشــکیل یک پارلمانی، که در تقابل مرجعیت با ایران است، 
نقش داشــته اند. از آنجایی که بخش مهمی مربوط به انتخابات الکترونیکی است 
و سرور های این ســامانه در امارات است، طبیعی ست که امریکا، امارات و برخی 

قدرت ها در تغییر مسیر انتخابات نقش داشته اند.«
هانی زاده عنوان کرد: »با توجه به اینکه جریان هایی مثل الفتح به رهبری هادی 
العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی از یک پایگاه مردمی باالیی برخوردار 
هســتند، شکست این ائتاف شیعی نشان می دهد که در اینده یک پارلمان غیر 
منسجم، جنجالی و چالش برانگیز تشکیل خواهد شد. با اینکه هنوز یک جریان 
و ائتافی اکثریت کامل را بدســت نیاورده، ولی به نظر می آید پارلمان آینده یک 
پارلمانی در تقابل با مرجعیت عراق و در تاش برای کاهش ســطح روابط ایران و 

عراق حرکت خواهد کرد و این یک نقطه خطرناکی است.«

رویداد

دیدگاه

گروهسیاســی–هدیــهگلمحمدی: 
آمریکایی هــا با تمــام توان درحــال چانه زنی 
درباره برجام هســتند. در شــرایطی که اروپا 
تاش می کرد بــا مذاکره در بروکســل ، قفل 
مذاکرات وین را بگشاید ؛ند پرایس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعام کرد که 
برگزاری مذاکرات میان ایــران و اتحادیه اروپا 
پیش از آغاز مذاکرات هسته ای در وین ضروری 

نمی باشد.
در همین حال، »نابیا ماسرالی،« سخنگوی 
کمیســیون اروپا روز دوشــنبه به خبرگزاری 
فرانســه گفته بود که در روز پنج شنبه دیداری 

میان ایران و اتحادیه اروپا برگزار نخواهد شد.
ایران  برگزار نشــدن گفت وگوهــای  اعام 
و اروپا از ســوی اتحادیــه اروپا در حالی مطرح 
شــد که »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان در نشست خبری اش در رابطه 
با گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا و ادامه این 
گفت وگوها در بروکسل گفت:  گفت وگوها بین 
ایــران و اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده 
مذاکرات برجام انجام شده است و این مذاکرات 
قرار اســت طی روزهای آتی در بروکسل ادامه 
پیدا کند. باید اجازه دهیم که این مذاکرات در 
مسیر خود ادامه پیدا کند و در آینده به نقطه و 
مسیری پیش خواهد رفت که جزئیات بیشتری 

را در مورد آن بیان خواهیم کرد.
گفتوگویبلینکنباگروسی

درواشنگتن
»آنتونی بلینکــن« وزیر امور خارجه آمریکا 
شامگاه دوشــنبه با »رافائل گروسی« مدیرکل 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی برای گفت و گو 
پیرامون طیف گســترده ای از مسائل مرتبط با 

فعالیت آژانس دیدار کرد.
دیدار میان بلینکن و گروســی اولین دیدار 
آن هــا از زمان روی کار آمدن وزیر امور خارجه 

آمریکا در ژانویه است. 
بلینکن پیش از دیدار روز دوشــنبه شــان 
گفت: آمریــکا قویا از فعالیت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حمایت می کنــد. فعالیت آن برای 
کمک به حفظ  صلح و ثبات بین المللی حیاتی 
است. مســلما آژانس نقش مهمی در بازرسی از 
فعالیت های هســته ای ایران ایفا می کند و در 
کمک به ایجاد همکاری در زمینه استفاده صلح 

آمیز انرژی هسته ای هم نقش مهمی دارد. 
وزیر امور خارجــه آمریکا افــزود: بنابراین 
موضوعات زیادی بــرای گفت و گو وجود دارد. 
ناگفته پیداست که بخش اعظمی از تمرکزمان 

بر ایران است. 
گروسی نیز درباره این دیدار گفت: دستور 

کار گســترده ای پیــش رویمــان داریم، از 
موضوعات سیاسی مهم مانند ایران تا وضعیت 
کره جنوبی و دیگــر جاهای جهان. همچنین 
درباره چگونگی حمایــت آمریکا از فعالیت ما 
و کاربــرد صلح آمیز انرژی گفت و گو خواهیم 

کرد. 
عجلهواشنگتنبرایمذاکراتوین

الشــرق االوسط در مطلبی تحلیلی با لحنی 
انتقادی نوشت که خبرهایی پی در پی درباره از 
سرگیری قریب الوقوع مذاکرات وین برای نهایی 
کردن مســئله توافق هســته ای چه از جانب 
تهران و چه از جانب واشنگتن شنیده می شود 
و این ســئوال تعجــب آور را ایجاد می کند که 
چرا مقامات آمریکایی برای بازگشــت به توافق 
هسته ای شتاب می کنند به ویژه که ایران با آن 
که با جدیت به دنبال لغو تحریم ها یا بخشی از 

آنهاســت، کمتر از آمریکا برای بازگشت به این 
توافق عجله دارد.

سه علت برای اشتیاق آمریکا برای بازگشت 
به برجام قابل تصور است: نخست، جلوگیری از 
پیش رفتن منطقه به ســوی مسابقه تسلیحات 
هسته ای؛ دوم، جلوگیری از وقوع جنگ ویرانگر 
منطقه ای بین ایران و متحدانش از یک ســو و 
اسرائیل از ســوی دیگر که نگران تبدیل شدن 
ایران به قدرتی هسته ای است؛ سوم، جلوگیری 

از دستیابی ایران به ساح هسته ای. 
مروری سریع بر ســه هدف یاد شده نشان 
می دهد بازگشت به توافق هسته ای در صورتی 
که طبق خواسته ایران صورت بگیرد یعنی متن 
اولیــه بدون تغییر بماند و تحریم های ایران نیز 
لغو شــود، با اهداف اعام شده آمریکا مطابقت 

ندارد. 

آن گونه که گزارش منابع آمریکایی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد، ایران به 
مرحله ای رسیده که فاصله چندانی با دستیابی 
به ساح هسته ای ندارد. مسئله دیگر این است 
که محدودیت های تعیین شــده بــرای برنامه 
هسته ای ایران در توافقنامه هسته ای، حداکثر 
15 ســاله است و بازگشت شــتابزده به برجام 
صرفا در حکم به تعویق انداختن مشکل است و 
دست نیافتن ایران به ساح هسته ای را تضمین 

نمی کند بلکه فقط آن را به تعویق می اندازد.
آمریــکا در حالــی به جلوگیــری از جنگ 
می اندیشــد که جهان عمــا وارد نوعی جنگ 
جهانی سوم شده اســت که یکی از مهمترین 
عوامل آن، ناکامی در حل مشکل بلندپروازی های 
توسعه طلبانه ایران در منطقه و به راه انداختن 
جنگ نیابتی در شــماری از کشورهاست. این 

جنگ ها موجب آوارگی و مهاجرت و فقر و عقب 
ماندگی و مشــکات اجتماعی و فرهنگی شده 
که پیامدهای آن به منطقه محدود نخواهد ماند. 
یک بار باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا برای آن که ایران را خشــمگین نکند و 
موجب خروج آن از مذاکرات هســته ای نشود، 
از مجازات بشــار اسد، متحد ایران در سوریه به 
علت آنچه اســتفاده از ســاح شیمیایی گفته 
می شــد، خودداری کرد. اکنــون نیز دولت جو 
بایدن با چراغ سبز نشــان دادن به کشورهای 
عمدتا عربــی که مایل به از ســرگیری روابط 
خود با نظام بشار اسد هســتند، همان رویه را 
پیش گرفته اســت. در ظاهر ایــن تماس ها با 
هدف نجات ســوریه از زیر سلطه ایران صورت 
می گیرد ولی در واقع علت تســامح واشنگتن با 
این کشورها این اســت که نمی خواهد ایران را 
در آستانه بازگشت به میز مذاکره درباره احیای 

برجام خشمگین کند. 
کســانی که شــعار خارج کردن نظام بشار 
اسد از ســلطه ایران و بازگرداندن آن به آغوش 
کشــورهای عربــی را مطرح می کنند شــاید 
فراموش کرده اند که نظام سوریه از زمان حافظ 
اسد تا کنون، مسئول اصلی تسهیل ورود ایران 
به سوریه و لبنان و ایجاد هسته های وابسته به 
خود در این کشــور بوده و اکنون نیز ایران در 
حــال تقویت حضور خود در جنوب ســوریه و 
استقرار موشک های نقطه زن در سوریه و لبنان 

است. 
بعید نیست تســامح کنونی با نظام سوریه، 
در آینــده در عراق و لبنان نیز تکرار شــود که 
نتیجه آن تحویل کامل این دو کشور به ایران و 
عواملش اســت. در خصوص یمن نیز خط قرمز 
آمریکا برای حوثی ها، تعرض نکردن به اراضی و 

مرزهای عربستان سعودی است. 
تعامل سرد دولت جو بایدن با مسائل نگران 
کننده در منطقه خاورمیانه نشان دهنده خنثی 
بودن دیپلماســی آمریکا و کوته بینی آن است 
چرا که دولت بایدن در سیاســت خارجی خود 
نیز بــه بازتاب آن در داخل آمریــکا نظر دارد. 
این مســئله موجب می شود کشورهای منطقه 
به ســمت گزینه هایی پیش برونــد که عمدتا 
خواستار آن نیســتند و به نفعشان هم نیست.  
شاید متقاعد کردن مجدد واشنگتن به این که 
قوی ترین و مهمترین قدرت در جهان اســت 
و خاورمیانه نقشــی محــوری در برنامه آمریکا 
برای مقابله با توســعه طلبی چین دارد، پاسخ 
به این سئوال را تسهیل کند که آیا آمریکا واقعا 
می داند در ورای بازگشت به توافق هسته ای با 

ایران به دنبال چیست؟!

مذاکرات پنجشنبه در بروکسل منتفی شد

آمریکا مشغول چانه زنی برای از سرگیری مذاکره با ایران

الشرق االوسط مدعی شد

برقراری تماس بین تهران و قاهره

یک روزنامه ســعودی به نقل از منبع مصری 
ادعــا کرد که اخیرا تماس هایــی میان تهران و 

قاهره انجام شده است.
به گزارش ایســنا، یک منبع آگاه مصری در 
گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط ادعا کرد که 

قاهره به طور شــبه مداوم و غیرعلنی پیام هایی 
از ســوی تهران در راســتای از سرگیری روابط 

دریافت می کند.
این منبع تاکید کرد: تماس های بدون واسطه 
طی دوماه گذشته میان ایران و مصر انجام شده، 

اما نمی تــوان گفت که این تماس ها سیاســی 
است زیرا در سطح کارشناسان و متخصصان دو 
کشــور بود ، این تماس ها مقدماتی و همزمان با 

مذاکرات میان قاهره و آنکارا بود.
بر اساس این گزارش، ســعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته 
در پاســخ به سوالی در مورد روابط ایران و مصر 
گفت: روابط دو کشور در حد فعالیت های دفاتر 
حافظ منافع در تهران و قاهره پیگیری می شود. 
در حاشــیه نشســت بغداد گفت وگوی کوتاهی 
بین وزیــر امور خارجه ایــران و رئیس جمهور 
مصر صــورت گرفت و امیدواریــم در چارچوب 
گفت وگوهایــی کــه انجام می شــود این روابط 
گســترش پیدا کند چرا که این موضوع به نفع 

کل منطقه است.
از سوی دیگر، میرمسعود حسینیان ، مدیرکل 
خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه اخیرا 
در گفت وگو با ایسنا در مورد روابط ایران و مصر 
و نتایج گفت وگوهای اخیر وزیر خارجه و رئیس 
جمهور این کشور عربی در حاشیه نشست بغداد 
تشــریح کرد:  مسائل  ما با مصر زیاد است البته 
امیدواریم که به زودی این مســائل حل شــود. 
البته اگر گشــایش های مثبتی در روابط ایران و 
عربستان ایجاد شود این موضوع قطعا در روابط 
ایران و مصــر نیز تاثیرگذار خواهد بود. در حال 
حاضر دو کشور دارای دفتر حافظ منافع هستند.

حســینیان ادامه داد: ما اکنون دو مشــکل 
بزرگ در تعامل با مصر داریم، حدود دو ســال 

اســت که کشــتی نفتی ایران توســط مصر به 
بهانه های واهی و بدون ارائه مدرکی توقیف شده 
اســت و از طرفی دیگر چنــد زندانی ایرانی در 
مصر نیز به اتهام حمل مــواد مخدر در معرض 

حکم اعدام هستند.
وی در همین ارتباط گفت: اجرای حکم این 
افراد منتظر تایید رئیس جمهور مصر اســت. ما 
پیگیری کردیم که فعا این حکم متوقف شــود 
و امیدواریم مســئله اعدام  شهروندان در نهایت 

منتفی شود.
مدیــرکل خاورمیانه و شــمال آفریقا وزارت 
امــور خارجه تاکید کرد: تاش هــا برای بهبود 
روابــط با مصر در حال انجام اســت گرچه این 

روند کند پیش می رود.

یک رسانه صهیونیستی اعام کرد که گرم شدن روابط 
ایران با کشــورهای معتدل عربی رژیم صهیونیســتی را 

بسیار نگران کرده است.
بــه گزارش عــرب ۴۸، برخاف ادعاهای اســرائیل و 
تــاش برای منزوی کردن و تحمیــل تحریم علیه ایران، 
روابط تهران و کشــورهای عربی به ویژه بعد از روی کار 
آمدن ابراهیم رئیســی که در اسرائیل »تندرو و افراطی« 
توصیف می شــود، بهبود یافته است و به نظر می رسد که 
سیاست های اسرائیل در این باره شکست خورده است به 
خصوص اینکه سیاســت آن ها با سیاست دولت آمریکا در 
تناقض اســت و واشنگتن تمایل دارد که توافق هسته ای 
را با ایران ازسربگیرد. یوآف لیمور، تحلیلگر نظامی روزنامه 
اسرائیل هیوم می گوید که گرم شدن روابط ایران و برخی 

کشــورهای معتدل منطقه در روزهای اخیر اســرائیل را 
نگران کرده است و امید اسرائیل برای ایستادن کشورهای 
معتدل عربی در کنار اسرائیل و علیه ایران شکست خورده 
اســت. این تحلیلگر رژیم صهیونیستی تاکید کرد: بعد از 
روی کار آمدن ابراهیم رئیســی ایران تاش زیادی کرده 
است تا روابطش با کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان 
بهبود یابد و احتمال می رود که بعد از قطعی چند ســاله 
روابط میان دو کشــور، روابــط دیپلماتیک میان آن ها از 

سرگرفته شود و کنسولگری ها نیز باز شوند. 
در این گزارش آمده اســت: در موازات آن روابط ایران 
و قطر نیز گرم شــده است و از ســوی دیگر حسین امیر 
عبداللهیان، وزیــر خارجه ایران تماســی تلفنی با ایمن 

الصفدی، همتای اردنی خود داشته است.

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که پارلمان این رژیم 
با تخصیص بودجــه 1.5 میلیارد دالری به ارتش برای مقابله 
احتمالی با برنامه هســته ای و تاسیسات اتمی ایران، موافقت 
کرده است. همزمان با این اتفاق ، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی امروز سه شنبه مدعی شد برنامه هسته ای ایران در 
آستانه یک گشایش]هسته ای[ است. گانتس که در مباحثات 
امروز کمیته »امور خارجه و دفاعی« کنســت، مدعی شد: ما 
شاهد این هستیم که ایران در حال پیش رفتن به سطحی از 
غنی سازی است که اگر بخواهد، به آن اجازه می دهد کشوی در 
آستانه هسته ای شدن باشد. او در این باره گفت: ما روی توان 
حمله و توان دفاعی سرمایه گذاری می کنیم، برتری در زمینه 
فناوری را بهبود می بخشــیم و تاش ها برای اطمینان یابی از 
انجام شــدن این موارد را سرعت می بخشیم. وی با طرح این 

ادعا که ایران چالشی جهانی و منطقه ای است،گفت: اسراییل 
همواره توان این را خواهد داشت که از شهروندانش دفاع کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه های 
اسراییلی روز گزارش دادند این رژیم اختصاص بودجه ای 1.5 
میلیارد دالری جهت تجهیز و آماده سازی ارتش این رژیم برای 
»حمله ای بالقوه به برنامه هسته ای ایران« را تایید کرده است. 
بنا بر این گزارش، این بودجه 1.5 میلیارد دالری شامل مبلغی 
بیش ۹۳۰.۰۰۰ دالر از بودجه جاری و ۶۲۰.۰۰۰ دالر از بودجه 
آتی دولت اسراییل است که قرار است در نوامبر رسما تصویب 
شود. آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که 
در ماه سپتامبر با پایگاه خبری واال نیوز گفت وگو می کرد، در 
این باره گفته بود، اسراییل آماده سازی ها برای اقدام علیه برنامه 

هسته ای ایران را »سرعت بخشیده است«.

بودجه 1.5 میلیارد دالری ارتش صهیونیستی برای مقابله با ایراناسترس اسرائیل درباره بهبود روابط تهران با کشورهای عربی

یک روزنامه ترکیه ای با اســتناد به نظرات 
کارشناســان و تحلیل گران به تحوالت اخیر 
روابــط تهران-ریاض پرداخته و دالیل تمایل 
دو کشــور برای بهبود روابطشــان را بررسی 

کرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ینی شفق ترکیه 
در گزارشــی درباره روابط ایران و عربســتان 
سعودی نوشــت: تاش های دیپلماتیک برای 
شکستن یخ روابط ایران و عربستان سعودی، 
رقبای دیرین منطقه در ماه های اخیر افزایش 
یافته اســت، با توجه به ایــن که مقامات دو 
کشــور به پیش رفت در مذاکرات اخیرشــان 
اشاره کرده اند که به واسطه عراق انجام شده 

بود.
ینی شــفق ادامه می دهــد: از ماه آوریل، 
چهار دور مذاکرات در بغداد به منظور کاهش 
تنش هایــی که اولین بــار در ژانویه ۲۰1۶ و 
در پی حمله به ســفارت عربســتان در ایران 
بــه خاطر اعدام شــدن یک روحانی شــیعه 
در عربســتان انجام شــده بود، برگزار شده 
اســت. حرف هایی از موافقت دو طرف برای 
بازگشایی کنسولگری ها به عنوان اولین قدم 
به سمت از ســرگیری روابط دیپلماتیک در 
میان است، اگرچه هنوز بسیاری از موضوعات 

بحث برانگیــز، به ویژه یمن حل نشــده باقی 
مانده انــد. ایــن روزنامه می افزاید: حســین 
امیرعبداللیان وزیر امور خارجه ایران در سفر 
اخیرش به لبنان تایید کــرد که مذاکرات با 
عربســتان ســعودی »تا حد خوبی پیشرفت 
داشــته اند« و ابراز امیدواری کرد که تنش ها 
در منطقه پایان بپذیرنــد. فیصل بن فرحان 
وزیر امور خارجه عربســتان ســعودی هم در 
ایــن باره گفته بود کشــورش در مذاکرات با 
ایران جدی اســت و پیشرفتی در مذاکرات با 
ایران حاصل شده است که نشانه ای از بهبود 
روابط میان این دو رقیب منطقه اســت. او در 
گفت وگو با روزنامه فایننشــال تایمز در این 
باره اظهار کرد: »ما در زمینه مذاکرات جدی 
هســتیم. برای ما، این تغییــر جهت بزرگی 
نیســت. ما همیشــه گفته ایم به دنبال راهی 

برای ایجاد ثبات در منطقه هستیم«.
ینــی شــفق با مطــرح کــردن نظر یک 
تحلیل گر آورده است: مذاکرات تهران-ریاض 
بایــد در چارچوب تغییــر در رویکرد آمریکا 
نســبت به منطقه خلیج فارس بررسی شود. 
ایــن تحلیل گر به خبرگــزاری آناتولی گفته 
اســت، گفتمــان ایرانی-ســعودی از لحاظ 
کاهش هزینــه خروج آمریــکا از منطقه در 

بحبوحــه تمرکز افزایش یافته واشــنگتن بر 
چین و روسیه اهمیت دارد. به گفته او، وقتی 
آمریــکا نظامیان خــودش را از منطقه خارج 
کند، کشــورهای منطقه مجبــور به احیای 

دیپلماسی خواهند شد.
این روزنامه همچنین آورده اســت: جالب 
اســت که مذاکرات تهران-ریــاض در خال 
حل وفصــل موضوع توافق هســته ای ایران و 
تنش های شــدت  یافته میان ایران و اسراییل 
بر ســر اقدامات خرابکارانه اخیــر آن  علیه 
تاسیسات هسته ای ایران انجام می شود. یک 
استاد دانشــگاه روابط بین الملل در دانشگاه 
قطــر در این باره گفت: تحــوالت منطقه ای 
و بین المللی که آن هــا را به حفظ آرامش وا 
می دارد، به ویــژه در منطقه خلیج فارس، دو 
کشور رقیب را به سمت برگزاری این مذاکرت 
سوق داده است. اگرچه از دیدگاه او روابط این 
دو کشــور همچنان حساب شده و محتاطانه 
باقــی می مانــد چــون هیچ گونــه مصالحه 
استراتژیکی در چشم انداز روابط آن ها پدیدار 
نیســت. از نظر این استاد دانشگاه، این وضع 
دالیل مختلفی دارد که عمده آن ها، »جدا از 
برنامه هسته ای و موشکی ایران، نقش آن در 
یمن، عراق، لبنان، سوریه و حمایت آن شبه 

نظامیان است«.
ینی شــفق عــاوه بر ایــن، بــه نقل از 
کارشناس دیگری می نویسد: به نظر می رسد 
دولت جو بایدن دربــاره روابط چین و ایران 
استراتژی متفاوت تری دارد، یعنی قصد دارد 
با هدف ایجاد شکافی میان آن ها، جبهه چین 
را تضعیف کند. جای تعجب نخواهد داشــت 
اگر در چند ماه بعدی شــاهد مایمت آمریکا 
نســبت به تهران باشیم که می تواند مسیر را 
برای بهبود روابط میان عربســتان سعودی و 
ایران هموار کند. عربستان سعودی هم به نظر 
می رســد پس از خروج دونالد ترامپ رئیس 
جمهور پیشــین آمریکا و جرد کوشنر مشاور 
ارشــد او از کاخ سفید و به ویژه هم زمانی آن 
با کنار رفتن بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 

پیشــین اسراییل از قدرت، در زمینه برقراری 
روابط دیپلماتیک فعال تر شده است.

ایــن روزنامــه در ادامــه به نقــل از این 
کارشناس مطرح می کند: عوامل زیادی مانند 
خروج آمریکا از افغانستان و عراق  باعث شد 
کشــورهای خلیج فارس از جمله عربســتان 
سعودی پی ببرند اســتراتژی تازه آمریکا در 
زمینه تمرکــز بر منطقه هند-پاســیفیک و 
بهبود روابــط با ایران، در نهایــت به معنای 
برداشــته شــدن چتر امنیتی آمریکا از روی 
منطقه خلیج فارس و رویارویی آن ها با ایران 
خواهد شــد،  به ویژه آن که اســراییل طبق 
آن چه بســیاری از مقامات ارشــد آن تمایل 
دارنــد بروز دهنــد، نمی خواهد بــرای آن ها 

بجنگد.

روزنامه ترکیه ای ینی شفق بررسی کرد

تالش دوسویه تهران و ریاض برای عبور از اختالفات

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواســتار ماقات با وزیر امور 
خارجه ایران شده است تا درباره موضوعات مربوط به فعالیت های هسته 

ای ایران با وی رایزنی کند.
 رافائل گروسی که به واشنگتن سفر کرده است در گفت وگو با نشریه 
فایننشــال تایمز گفت: من به این تماس در سطح سیاسی نیاز دارم. این 
)درخواست( اجتناب ناپذیر اســت چون بدون آن نمی توانیم یکدیگر را 

درک کنیم.
وی گفت که تاکنون قادر به گفت وگو با حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه ایران نشده است. این درحالی است که گروسی ماه گذشته 
برای دیدار با مقامات ارشد ایران به تهران سفر کرد و امیرعبداللهیان هم 
اخیرا اعام کرد که جمهوری اسامی آمادگی دارد تا سفر مجدد مدیرکل 

آژانس به ایران را ترتیب دهد.
گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه عنوان کرد که بعید می داند 

ایران به دنبال تولید ساح اتمی باشد. وی با اشاره به افزایش غنی سازی 
اورانیوم و بهره برداری از سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران،  در عین حال 

ادعا کرد تنها چند ماه تا رسیدن به این مرحله باقی مانده است.
مدیرکل آژانس بدون اشاره به اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی 
در تاسیســات اتمی ایران گفت که دوربین های نظارتی مجمتع تســای 
کــرج باید دوباره نصب شــود. وی بیان داشــت که ســرگرم کار روی 
 مســاله کرج است چراکه روند بازرسی ها از این مجتمع تحت شعاع قرار 

گرفته است.
گروسی پیشــتر گزارش  داده است: ایران از ۲۰ تا ۲۲ سپتامبر )۲۹ 
الی ۳1 شــهریور( به بازرسان آژانس اجازه سرویس تجهیزات نظارتی و 
جایگزینــی کارت حافظه دوربین ها در تمام محل های ضروری در ایران 
به جز کارگاه تولید قطعات ســانتریفیوژ در مجموعه تسای کرج را داده 

است.

مدیرکل آژانس خواستار مالقات با وزیر خارجه ایران شد


