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توافق مهم ریاض - بغداد برای دوری عراق از ایران
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم طه العانی نوشــت که  مدتهاست که عراق 
درگیر یک بحران شــدید در زمینه انرژی برق اســت که اخیرا با توقف برق 

رسانی از سوی ایران به این کشور عربی، بحران مذکور اوج گرفته است.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
عراق تالش می کند تا از زیر ســایه ایران در پرونده انرژی آزاد شود. وزیر برق 
عراق، ماجد مهدی در تاریخ ۱۵ ســپتامبر ۲۰۲۱ فاش کرد که کشــورش در 
بحبوحه مشــکالت با ایران پس از پرداخت نکردن بهای برق به آن، به دنبال 

وارد کردن برق از عربستان سعودی است.
مهدی در گفتگو با رســانه ها از سوء تفاهم با ایران در مسائل مربوط به گاز 
و برق خبر داد، که با این حال تاکید عراق تا ده ســال آینده به گاز ایران نیاز 
دارد. در همین رابطه، احمد موســی، ســخنگوی وزارت خارجه عراق تصریح 
کرد که طرف ایرانی عمدا در زمانی حســاس صادرات برق و گاز خود به عراق 

را قطع کرد.
توافق عراق و عربستان

در راســتای تالش برای جبران نیاز برقی عراق، حکومت سعودی در تایخ 
۲۵ ژانویــه ۲۰۲۲ پیش نویس تفاهمی با عراق در زمینه برق رســانی بین دو 

کشور امضا کرد تا به این شکل بحران برق در عراق تا حدی برطرف شود.
در این رابطه، رئیس مرکز مطالعات سیاسی در عراق، دکتر احسان الشمری 
معتقد اســت که عربســتان دولت مهمی در بخش انرژی است و این قدرت را 

دارد تا مشکل برق عراق را حل کند.
وی در گفتگو با الخلیج آنالین گفت: طرح برق به حکومت الکاظمی ارتباطی 
ندارد و در زمان حکومت العبادی مطرح شد. حکومت عبدالمهدی هم پیمان 
ایران بود و از ســوی هم پیمانان ایران تشکیل شــده بود. الشمری به وجود 
کمیته های فنی اشــاره کرد که اخیرا بین بغداد و ریاض تشــکیل شــده، که 
موضوع آن ارتباط عراق با دولت های عضو شــورای همکاری های خلیج فارس 
در زمینه انرژی برق است. به نظر می رسد مذاکرات بین ریاض و بغداد سرعت 
گرفته و دلیل آن، نیاز مبرم عراق به برق اســت این مذاکرات روی قیمت برق 

و درخواست تخفیف عراق از عربستان متمرکز است.
احسان الشمری معتقد است که امکان حل مشکالت فنی پیوستن عراق به 
شبکه برق خلیج فارس وجود دارد، اما در هر صورت عراق به دنبال تنوع دادن 

به منابعی است که انرژی برق خود را از آن ها تامین می کند.
وی در ادامه صحبت های خود آورد: طبیعت قیمت های نفت که عربســتان 
مطرح کرد، واقعا برای عراق مهم است، چرا که هزینه واردات برق از عربستان، 
برای عراق از هزینه این واردات از ایران کمتر است. به عقیده الشمری، ارتباط 
با کشــورهای حاشیه خلیج فارس هم برای عراق ســودمند است و هم برای 
عربســتان، چرا که این پروژه بخشــی از تحول اقتصادی این دو کشور است 
و همکاری عربســتان و عراق در زمینه انرژی، باب وســیعی را برای سرمایه 

گذاری. سعودی در تمام زمینه ها می گشاید.

ویژه

انتقال 24زندانی ایرانی به کشور
۲۴ نفر از زندانیان ایرانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن به زندان های داخل 

کشور انتقال داده شدند.
به گزارش ایســنا، با همــکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگســتری، 
در چارچــوب موافقتنامــه انتقال محکومین میان جمهوری اســالمی ایران و 
کشورهای جمهوری آذربایجان و ژاپن، ۲۱ تن از ایرانیان زندانی در جمهوری 
آذربایجان و ســه تن از ایرانیان زندانی در ژاپــن در یک هفته اخیر به ایران 

منتقل شدند.
پیگیری امور زندانیان ایرانی در کشورهای خارجی از اولویت های دیپلماسی 

کنسولی جمهوری اسالمی ایران است.

واکنش وزارت کشور به تجمع در مرز ایران
 با افغانستان

معاون امنیتی وزارت کشور اعالم کرد: موضوع حق آبه ایران از رود هیرمند، 
از مسیر مذاکره و گفت وگو با مسئوالن افغانستانی در حال حل شدن است.

بــه گزارش وزارت کشــور، مجید میراحمدی گفت: حــق آبه ایران از رود 
هیرمند که حقی قانونی اســت از مســیر گفت وگوها در حال پیگیری است و 
هر گونه اقدامی خارج از این مسیر از جمله فراخوان و تجمعات نه تنها کمکی 

نمی کند، بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخالل ایجاد خواهد کرد.
معاون امنیتی وزارت کشــور تاکید کرد: بدون شک با کسانی که دست به 

اقدامات غیر قانونی زده اند، برخورد خواهد شد.
بر اســاس برخی گزارشــات، دیروز تعدادی از مردم منطقه سیســتان و 
بلوچستان با تجمع در پایانه مرزی میلک واقع در مرز ایران و افغانستان نسبت 
به کوتاهی مســووالن افغانستانی در رها ســازی آب هیرمند اعتراض کرده و 
برخی افراد فرصت طلب با سوء استفاده از این اقدام به تعدادی از خودروهای 
باری مســتقر در مرز خساراتی وارد کردند که با اقدام به موقع ماموران مرزی 

جمهوری اسالمی ایران موضوع خاتمه یافت.

در گفت و گوی وزرای خارجه ایران و آذربایجان مطرح شد
دعوت الهام علی اف به تهران

وزیر امور خارجه کشــورمان و وزیر امور خارجــه جمهوری آذربایجان در 
خصوص توســعه همکاری هــای دوجانبه میان دو کشــور و تحوالت منطقه 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این 
گفت وگو به دیدار روسای جمهور دو کشور و همچنین سفر وزیر راه جمهوری 
اسالمی ایران به باکو و سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران اشاره کرد 

و آن را نشانه مناسبات خوب دو کشور همسایه خواند.
امیــر عبداللهیان با ابالغ ســالم رئیس جمهوری اســالمی ایران به رئیس 
جمهــور آذربایجان، مراتب دعوت دکتر رئیســی از رئیس جمهور آذربایجان 

برای سفر به ایران را به همتای خود ابالغ کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین با اشــاره به توافقــات و پروژه های 
عمرانی مشترک میان دو کشور، همچنین سایر موافقتنامه های همکاری میان 
دو کشــور، ضرورت پیگیری برای عملیاتی شدن هر چه زودتر این توافقات را 

خاطرنشان کرد.
امیرعبداللهیــان همــکاری دولت آذربایجان در انتقــال جمعی از ایرانیان 
زندانی در آذربایجان به ایران را خوب و قابل تقدیر دانســت و ابراز امیدواری 
کرد تا کمیســیون مشترک کنســولی میان دو کشور به زودی در باکو برگزار 

گردد.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین با اشــاره به روابط خوب جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری آذربایجان، خواســتار تســهیل و تسریع در صدور 

روادید میان دو کشور به خصوص برای دانشجویان و تجار ایرانی شد.  
امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع گروه دوستی پارلمانی 
کشورمان به باکو، ابراز امیدواری کرد که همکاری میان پارلمان های دو کشور 

به موازات همکاری ها در سایر عرصه ها توسعه و  گسترش یابد.
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به سفر رییس جمهور اسالمی ایران به 
استان های شمالی کشور بر اهمیت توسعه همکاری های استان های مرزی دو 
کشــور تاکید کرد. جیحون بایرام اف، وزیــر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
نیز در این گفت وگوی تلفنی با ابراز خرسندی از روند توسعه همکاری های دو 
کشور در ماه های اخیر، از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور خبر 
داد و اظهار داشت: در تالش هســتیم تا این کمیسیون در زمان مقرر برگزار 
گردد.  وی همچنین با استقبال از پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان، برای 

برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور در باکو اعالم آمادگی کرد.
وزیر امــور خارجه جمهوری آذربایجان ضمن اســتقبال از دعوت همتای 
ایرانی خود برای ســفر به تهران، ابراز امیــدواری کرد که در آینده نزدیک به 
ایران ســفر نماید. وی همچنین با اشاره به دیدار روسای جمهور دو کشور در 
ماه نوامبر بر پیشــبرد و عملیاتی کردن توافقات صورت گرفته بین  روســای 
جمهور دو کشــور و اجرایی شدن طرح ها و پروژه های مشترک بین دو کشور 
تأکید کرد. بایرامف دیدار اخیر روســای جمهور دو کشــور در عشــق آباد را 
تاریخی دانست و سالم های رییس جمهور آذربایجان را به دکتر رییسی ابالغ 

کرد.

کنسولی

رویداد

سفیر کشورمان در عراق اعالم کرد که دور 
پنجم مذاکرات ایران و عربستان به زودی در 

بغداد برگزار می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از الفرات نیوز، ایرج 
مسجدی ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
بغداد در اظهاراتــی تاکید کرد که دور پنجم 
مذاکرات ایران و عربســتان به زودی در بغداد 

برگزار خواهد شد.
مســجدی به موعد دقیق برگــزاری این 

مذاکرات و جزئیات آن نپرداخت.
بر اساس گزارشــی که اخیرا ایسنا منتشر 
کرد با اعزام سه دیپلمات ایرانی به عربستان، 
نمایندگــی ایــران نــزد ســازمان همکاری 
اســالمی فعالیت مجدد خود در جده را پس از 

۶ سال وقفه از سرمی گیرد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان در دوم دی مــاه ۱۴۰۰ در یــک 
نشســت خبری با »فواد حسین »وزیر خارجه 
عراق در تهران با اشــاره به نقــش بغداد در 
برگــزاری چهــار دور مذاکــره بیــن ایران و 
عربســتان اعالم کرد: عربســتان سعودی با 
صدور ویزا برای سه تن از دیپلمات های ایران 
به عنوان دیپلمات های مســتقر در ســازمان 
کنفرانس اســالمی در جــده موافقت کرده و 
ویزای این دیپلمات های دریافت شــده است، 
او همچنین بــه تازگی در مصاحبه با الجزیره 
صدور روادیــد برای دیپلمات های ایرانی برای 
حضــور در جده را  نشــانه ای مثبت و خوب  

عنوان کرد.
از ســوی دیگــر، ســعید خطیــب زاده، 
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی 
خود با خبرنگاران در مــورد اظهارات یکی از 
نمایندگان مجلس مبنی بــر اینکه به زودی 
ســفارتخانه های ایران و عربســتان بازگشایی 
می شــوند خطاب به خبرنگار پرسش کننده با 
بیان اینکه مناســبت در مورد این اظهارات را 
از خود نماینده ای که ایــن موضوع را مطرح 
کرده است بپرســید و من اظهارات ایشان را 

بــه طور کامل ندیده ام،  اظهــار کرد: آنچه که 
در حال حاضر مطرح اســت تمرکــز بر آغاز 
فعالیت نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری 
اسالمی در جده است و دیپلمات های ما در این 

زمینه ویزا گرفته اند.
وی ادامه داد:  همان طور که آقای رئیســی 
رئیس جمهور در اولیــن مصاحبه مطبوعاتی 
خود پس از انتخاب شــان به این سمت اظهار 
کردند ایران آمادگی گشایش سفارت خود در 
عربســتان را دارد و البته این بستگی به طرف 
ســعودی دارد که چه اقدامات عملی را انجام 
دهد و ما تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید که 
این مسیر به سمت اجرایی شدن حرکت کند.

اهمیت میزبانی عراق
 از نمایندگان ایران و عربستان

به گزارش دیپلماسی ایرانی، رای الیوم در 
تحلیلی از وضعیت مذاکرات تهران و ریاض در 
بغداد نوشت که  می توان گفت جلسات گفت 
وگو بین ایران و عربســتان سعودی که سال 
گذشــته میالدی به میزبانی عراق برگزار شد، 
بسیاری از موانع را از مسیر روابط دو کشوری 
برداشــت که چهار دهه بــا یکدیگر خصومت 
داشــته اند و بر سر کل پرونده ها و بحران های 
منطقه از عراق گرفته تا سوریه و یمن و لبنان 
و فلســطین با یکدیگر اختالف دارند. درست 
اســت که اختالفات همچنان باقی است ولی 

ظاهــرا بعد از چهار دور گفت وگو بین ایران و 
عربستان در بغداد، روابط دوکشور در مسیری 

مثبت به پیش می رود.
آنچه تحوالت مثبت بیــن تهران و ریاض 
را پررنگتــر می کند این اســت که تالش ها و 
دســتاوردهای اخیر در این زمینه، با گشایش 
آشــکار در روابط امــارات با ایــران همزمان 
شده که بخشــی از رویکرد امارات برای حل 
یــا مهار بحران ها با طرف های منطقه ای مثل 
سوریه و ترکیه است. سفر رسمی طحنون بن 
زاید، مشــاور امنیت ملی امــارات به تهران، 
مــوج مثبتی ایجاد کــرد و کانال های ارتباط 
دیپلماتیــک و غیر دیپلماتیــک بین تهران و 

ابوظبی با سرعت فزاینده ای گسترش یافت.
محافل سیاســی عراقی و مراکز تحقیقاتی 
و صاحــب نظران معتقدنــد مذاکراتی که به 
میزبانــی عراق برای نزدیک کــردن ریاض و 
تهران برگزار می شــود، برای بغداد بسیار مهم 
است زیرا موفقیت این مذاکرات و دستیابی به 
راه حل در پرونده هــای جدی، تاثیری مثبت 
بر عراق و کال منطقه خواهد داشــت و اوضاع 
سیاســی و امنیتی و اقتصادی عراق را بهبود 

خواهد بخشید.
نفوذ ایران بر برخی گروه ها و سازمان های 
سیاســی و نظامی عراقــی با توجه بــه پایان 
ماموریت رزمی نیروهــای آمریکایی در عراق، 
می تواند در مواردی برای دولت عراق گره گشا 
باشد. نقش عراق در نزدیک کردن دیدگاه های 
ایران و عربستان به یکدیگر که همسو با تفاهم 
دوجانبه بین بغداد و ریاض است، به این معنا 
نیســت که پرونده ها و مشــکالت حل نشده 
مربوط به سال های قبل، بین عراق و عربستان 
به فراموشــی سپرده شده اســت. یکی از این 
پرونده ها، کمک مالی و لجستیکی عربستان به 
گروه های تروریستی در عراق اعم از القاعده و 
داعش اســت. مشکل دیگر بین ریاض و بغداد 
به نقش عربســتان در ادامه یافتن بحران های 
سیاســی و اختالف بین گروه های سیاســی 

عراقی مربوط می شود.
همان قــدر که ریاض، مهــار اختالفات با 
تهران و بســتن پرونده های مورد اختالف و پر 
کردن شکاف با ایران و ایجاد پل های تفاهم و 
توافق را ضروری می داند، ایران نیز بر اســاس 
شــرایط و محاســبات خود به حرکت در این 
مســیر تمایل دارد و عراق و دیگر کشورهای 
منطقه نیز همیــن راه را ترجیح می دهند. در 
واقع همــه در منطقه به این نتیجه رســیده 
اند که گفت وگو، کلید حل اختالفات اســت 
و طرفی که بتواند زمینه ســاز حل اختالفات 
و آشتی دادن دشمنان و رقبا با یکدیگر باشد، 

قطعا از ثمرات آن بهره مند خواهد شد.

برنامه ریزی برای پنجمین دور مذاکرات ایران و عربستان آغاز شده است

گشایش در روابط تهران و ریاض

امیرعبداللهیان: 

هیچ گفت وگوی مستقیمی  میان ایران و آمریکا انجام نشده است

کاخ سفید:

ایران و آمریکا در آستانه یک توافق احتمالی هستند
پرایس: دیپلماسی و تعامل مستقیم موثرتر است

هدف سیاسی برای یک مانور نظامی

وزیــر امورخارجه روز چهارشــنبه به دعوت 
رئیس و اعضاء کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی در مجلس شــورای اســالمی حاضر و 
ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات در وین، 

به سواالت نمایندگان ملت پاسخ گفت.
به گزارش ایســنا، حســین امیر عبداللهیان 
در ایــن گفت وگوی صمیمانه به ارائه گزارشــی 
از روند مذاکــرات در چهار حوزه رفع تحریم ها، 
تعهدات هسته ای، اخذ تضامین و راستی آزمایی، 
پرداخت و ضمن پاســخ به سواالت، دیدگاه های 
نمایندگان حاضر در نشســت کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی را دریافت کرد.
وزیــر امور خارجــه با تبییــن تالش جدی 
مذاکره کننده ارشــد دکتر باقــری و ابتکارات 
مطروحه از ســوی جمهوری اسالمی ایران و تیم 
مذاکره کننده اظهار داشــت: اراده تهران برای 
رســیدن به یک توافق خوب، پایدار و قابل اتکا 

قطعی است.
امیــر عبداللهیان بــا تاکید بــر اینکه تا به 
تیم های  مستقیمی میان  گفت وگوی  هیچ  امروز 
مذاکراتی جمهوری اسالمی ایران و آمریکا  انجام 

نشده است، اظهار داشت: نظرات فنی دو طرف 
از طریق یادداشــت های مکتوب غیررسمی و به 
واسطه گری هماهنگ کننده اتحادیه اروپا انجام 

می شود.
از سوی دیگر و بنا برگزارش فارس، »ابراهیم 
عزیزی« نائــب رئیس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس با اشــاره به اینکه 
دستگاه دیپلماســی کشور به شکل مستمر و با 
صداقت درباره مســایل مرتبط بــا مذاکرات در 
حال اطالع رسانی به مردم است، اظهار داشت: 
مجموعه دســتگاه دیپلماسی با صداقت تمام و 
بر مبنای اندیشه هایی که بر تیم مذاکره کننده 
حاکم اســت، دربــاره محتوای مذاکــرات وین 

دریغی از شفافیت و اطالع رسانی ندارد.
نماینده مردم شیراز  که با فارس گفتگو کرد، 
افزود: ممکن اســت در پــاره ای از موارد، برای 

منافع ملی مصلحت هایی مورد توجه قرار گیرد 
که مذاکــرات ایران در وین نیز از این چارچوب 

تبعیت می کند.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
امروز جمهوری اســالمی اصولی را مطرح کرده 
اســت که اصل اول آن لغو تحریم ها اســت. ما 
معتقدیــم هر مذاکره ای که اســاس آن بر لغو 

تحریم نباشد قابل قبول نیست.
وی توضیح داد: راســتی آزمایــی به عنوان 
اصل دوم در مذاکرات وین مورد توجه ایران قرار 
دارد. تجربه گذشــته نشان می دهد نمی شود به 
وعده هایی که اروپایی ها به شــکل مستقیم یا به 
واسطه از آمریکایی ها به ایران می دهند درست 
باشــد و به آن اعتماد کنیم. ما تاکید داریم که 
توافقــات باید در مرحله عمل نیز دیده شــود و 

طــرف مقابل به تعهداتی که داده اســت، عمل 
کنند.

عزیزی با بیان اینکه تضمین اجرای تعهدات 
اصل ســوم و مهمــی در مذاکرات وین اســت، 
تصریح کــرد: اروپایی هــا از سیاســت آمریکا 
تبعیت می کنند و رسما اختیاری از خود ندارند 
که بخواهنــد تعهد یا تضمینی بــرای عمل به 
وعده هــای خود به ایران بدهنــد. ما نمی توانیم 
به وعده ها و گفتارهایــی اروپایی ها خصوصا در 
موضوع تحریم ها بســنده کنیم و باید اطمینان 
پیدا کنیم که اروپا در مقام عمل به توافق توجه 

و آن را اجرا می کند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: این القا که مذاکرات به بن بست 
رســیده یا مذاکره بدون آمریــکا نتیجه ندارد 
بخشی از بازی رســانه ای برای منحرف کردن 

افــکار عمومــی از واقعیت های موجــود صحنه 
مذاکرات در وین است و مبنای سیاسی دارد.

عزیزی تاکید کرد: در مســیر مذاکرات الزم 
اســت ایران به اطمینــان کامل برســد و باید 
مطمئن شــویم که آیا آمریکایی ها با اروپایی ها 
همراهــی می کننــد یــا مانند گذشــته عمل 
می کنند. در اینجا مذاکره هوشمندانه و منبعث 
از منافع ملی اقتضا می کند با هوشــیاری دراین 

حوزه عمل کنیم.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی با نقل قولی 
از وزیــر امور خارجه، تاکید کــرد: از زبان وزیر 
امور خارجه می گویم که هیچ مذاکره مســتقیم 
و رودرویی تا این لحظه انجام نشــده است اما، 
بر اســاس همــان چارچوبی که بیــان کردم و 
بر اســاس 3 اصل عزت، حکمــت و مصلحت و 
براســاس تاکید بر لغو همــه تحریم ها و بعد از 
راستی آزمایی و کسب تضمین ها اگر الزم باشد 
که ورودی برای مذاکره با آمریکا داشــته باشند 
تیم مذاکره کننده این اختیــار را دارد تا اقدام 

الزم را انجام دهد.

یک مقام ارشــد کاخ ســفید اعالم کرد که 
ایران و آمریکا در آســتانه یــک توافق احتمالی 

برای بازگشت به برجام هستند.
بــه گزارش پایگاه خبری آکســیوس، »برت 
مک گرک« هماهنگ کننده امور خاورمیانه کاخ 
ســفید گفت که ایران و آمریکا در آســتانه یک 
توافق احتمالی برای بازگشت به برجام هستند.

مــک گرک گفت کــه مذاکرات بــه »نقطه 
اوج« نزدیک شــده و ایاالت متحــده به زودی 
متوجه خواهد شــد که آیا ایران آماده اســت تا 
بــه پایبندی کامل به توافق هســته ای ۲۰۱۵ 
بر اساس شرایطی که واشــنگتن آن را بپذیرد، 

بازگردد یا خیر.
این مقام کاخ ســفید برغم خوشبینی نسبت 
به مذاکرات مدعی شــد که واشنگتن آماده این 
احتمال اســت که مذاکرات بدون دســتیابی به 

یک توافق شکست بخورد.
او گفــت کــه دولت بایــدن همچنــان بر 
بازگرداندن توافق هســته ای متمرکز اســت و 
عالقه ای به توافق موقت »کمتر در ازای کمتر« 

ندارد.
 وی در مــورد تضامین مورد نظر ایران بیان 

داشــت: به نظر مــا مطالبات ایــران منطقی و 
مشــروع است؛ در تالش هســتیم تا آن ها را به 

متن تبدیل کنیم.
مذاکره کنندگان این روزها ســرگرم تکمیل 
پیش نویس متن توافق و همچنین تصمیم گیری 
در مورد برخی موضوعات مورد اختالف هستند. 
»وانگ کوان« مذاکره کننده ارشــد چین دیروز 
اظهار داشــت که طی دو روز گذشــته هیات ها 
در قالب های مختلــف دوجانبه و چندجانبه در 
مورد مسائل اساسی دیدار کردند تا اختالفات در 
مورد رفع تحریم ها، تضامین و راستی آزمایی را 

بیشتر کاهش دهند.
در ایــن میــان ، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا درخواست واشنگتن برای دیدار و مذاکره 
مستقیم را بدون اشاره به آمادگی کشورش برای 
عمــل به تعهدات همچنان تکــرار کرد و اظهار 

داشــت معتقدیم تعامل و دیپلماســی مستقیم 
موثرتر است.

ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
عصر پنجشــنبه به وقت محلی در نشســتی با 
خبرنــگاران با تکرار ادعاهای واشــنگتن درباره 
برنامه صلح آمیز هســته ای ایــران افزود که به 
دو دلیــل در مذاکــرات غیر مســتقیم در وین 
حضور داریم؛ معتقدیم در این زمان، بازگشــت 
متقابل به برجام همچنــان بهترین روش برای 
بازگرداندن محدودیت های دائمی و قابل تایید 
و راستی آزمایی بر برنامه هسته ای ایران است.

این مقــام وزارت خارجه در تداوم بکارگیری 
تاکتیک تعیین ضرب االجل برای فشار بر ایران 
در میز مذاکره مدعی شــد معتقدیم بازگشــت 
متقابل به پایبندی همچنان امکان پذیر اســت 
و پنجره فرصت همچنان باز است اما این پنجره 

درحال بسته شدن است و فرصت کمتر و کمتر 
می شود.

 ند پرایس در تداوم سیاست هراس واشنگتن 
از پیشرفت های برنامه هسته ای صلح آمیز ایران 
در چارچوب برجام  تصریح کرد پیشرفت هایی 
بدســت آمده اســت اما اگر بخواهیم به نتیجه 
برسیم این پیشرفت باید سریع تر از پیشرفت ها 
در برنامه هســته ای ایران باشد. بنابراین ما باید 
چیزی بیشتر از پیشرفت کم و با سرعت بیشتر 

را شاهد باشیم.
  ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا اظهار 
داشــت معتقدیم تعامل و دیپلماســی مستقیم 
موثرتر و ســریع تر اســت و از بروز سوء تفاهم 
جلوگیری می کند. ایران هنوز با گفت و گوهای 
مستقیم موافقت نکرده است اما معتقدیم گفت 
و گوها باید مســتقیم باشــند و همچنان آماده  

دیدار مستقیم با ایران هستیم.
ند پرایس ادامــه داد در مورد برجام، تعامل 
مستقیم می تواند به تسریع پیشرفتی که شاهد 

آن هستیم، کمک کند.
پیــش از این نیز، ســخنگوی وزرات خارجه 
آمریکا بدون اشــاره به آمادگی کشــورش برای 
عمل تعهدات به منظور بازگشــت بــه برجام، 
موضوع آمــاده بودن برای مذاکره مســتقیم با 

ایران را اعالم کرده بود.
ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته نیز افزود 
که از همان آغاز مذاکرات آماده مذاکره مستقیم 
با ایران به همراه متحدان و شــرکای خود بوده 
ایم و معتقدیم تعامل مســتقیم با ایران در مورد 

برجام و سایر مسایل  مفیدتر خواهد بود.

ایندیپندنت عربی در گزارشــی نوشت، گفته 
می شود هدف رزمایش »کمربند امنیت دریایی 
۲۰۲۲« بین روسیه، چین و ایران که در شمال 
اقیانوس هند برگزار شد، تقویت امنیت و مبانی 
آن در منطقه و گســترش همکاری ســه کشور 
بــرای تحکیم صلح و امنیت دریایی اســت. اما 

ایــن مانور به رغم آن که نظامی اســت، در واقع 
بــا توجه به طرف های شــرکت کننده در آن و 
زمان برگزاری آن، اساســا اهدافی سیاســی را 

دنبال می کند. 
سه کشــور ایران، روســیه و چین اهداف و 
منافعی دارنــد که همگرایی بیــن آنها را برای 

مقابله با سیاست آمریکا در برابر هر یک از آنها، 
ضروری می سازد. اما نمی توان گفت هم پیمانی 
این ســه کشور، ائتالفی قوی و دائمی است بلکه 
ائتالفــی مبتنی بــر منافع و مرتبــط با برخی 
پرونده هایی اســت کــه به واشــنگتن مربوط 

می شود. 
روســیه و ایران در بســیاری از پرونده ها با 
یکدیگــر رقابت و تضاد منافــع دارند. همچنین 
حجم همکاری اقتصادی بین روســیه و ترکیه 
چنــد برابر حجــم همــکاری بین روســیه و 
ایران اســت. با این حال ایران، روســیه و چین 
درصدد تشــکیل ائتالفی با اهداف سیاســی و 
نظامی برای مقابله با تالش های آمریکا هســتند 
که قصــد دارد با قدرت گرفتــن فزاینده چین 
در منطقــه اقیانــوس آرام مقابله کنــد و ایران 
 را در خاورمیانه و روســیه را در شــرق اروپا زیر

 فشار بگذارد. 

تــالش تهــران بــرای توافق با روســیه در 
زمینه هــای مختلف، بــا تالش ایــران برای به 
ســرانجام رساندن توافق هسته ای با غرب و لغو 
تحریم ها بی ارتباط نیســت. بــا این حال بعید 
به نظر می رســد روابط ایران و روسیه به سطح 
روابط راهبردی ارتقاء یابد اما ممکن اســت به 
توســعه ابعاد نظامی و سیاســی منجر شود. در 
واقع تحریم های آمریکا توسعه روابط بازرگانی و 
اقتصادی بین تهران و مســکو را مانع شده است 
به طوری که شرکت راه آهن روسیه، اجرای یک 
پروژه ریلی در ایران را از بیم تحریم های آمریکا 
رها کرد که این مســئله تاثیــر منفی بر برنامه 
روســیه و ایران برای ایجاد گذرگاه بین المللی 
حمل و نقل بین شمال و جنوب خواهد داشت. 
چین نیز به علت تحریم هــای آمریکا در خرید 
نفت از ایران مشــکل دارد. شاید به علت همین 
موانع بود که رهبر انقالب ایران، آیت اهلل خامنه 

ای، اخیرا تعامل با دشــمن را جایز دانست که 
در حکم چراغ ســبز برای تکمیل توافق هسته 
ای با غرب است تا امکان لغو تحریم ها و توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی ایران با چین و روسیه 

فراهم شود. 
چین و روســیه مشــتاق گســترش روابط 
با کشــورهای عربــی خلیج فارس هســتند و 
می خواهند خود را هم پیمان کشورهای عربی هم 
معرفی کنند. اما روابط آنها با ایران، پرسش هایی 
را دربــاره میزان بی طرف بودن چین و روســیه 
در خصوص منافع کشورهای عربی و پرونده های 
حل نشده بین کشــورهای عرب خلیج فارس و 
ایران از جمله پرونده های یمن و عراق و سوریه 
مطرح می کند. تعامل مثبت روســیه و چین با 
این پرونده ها، می توانــد نفوذ آنان را در منطقه 
 در شرایطی که آمریکا قصد خروج از آن را دارد،

 افزایش دهد.

اسکای نیوزعربی در گزارشی نوشت که پس از آن که به 
نظر می رسد صبر بیشــتر طرف های تاثیرگذار در مذاکرات 
پایان یافته ممکن اســت دور فعلــی مذاکرات در وین برای 
احیای توافق هسته ای با ایران آخرین دور یا دور ماقبل آخر 
باشــد، مذاکراتی که حدود یک سال در کشاکش تالش ها 
بــرای خرید زمان و تحمیــل واقعیت هــای میدانی بدون 

پیشرفت قابل ذکر طول کشیده است.
پایان یافتن صبر به وضوح در ســخنان مسئوالن ارشد 
کشــورهای مذاکره کننده نمایان اســت، آیا ایــن دوره از 
مذاکرات گشایش مورد انتظار تا رسیدن به چارچوب توافقی 
را شاهد خواهد بود که نه تنها طرف های مذاکره کننده بلکه 
همه طرف هایی را که با رفتار ایران در منطقه مرتبط هستند، 
راضــی کند یا اینکــه ما باید از همین حــاال به گزینه های 
جایگزین و ســناریوها و پیامدهای شکســت در رسیدن به 
توافق و گزینه های جایگزین کشورهای ذیربط بیندیشیم؟ 

با پیگیری اظهارات طرف های تاثیرگذار در مذاکرات، تمایل 
آنها برای از دست نرفتن این فرصت و درک این مساله نمایان 
اســت که امکان دارد عمال آخرین دور مذاکرات باشــد، در 
صورتی که شاهد پیشرفت ملموس و دلگرم کننده و توافق 
بر ســر کلیات و نکات مورد اختالف نباشد، مساله ای که به 
عنوان مثال در تمایل مســکو برای ارائه پیشنهادهایی برای 
تضمین عدم تکرار مشکالت پیش روی توافق نمایان است. 
درک اهمیت این دور از مذاکرات همچنین ویژگی برجسته 
موضع اروپا و به طور مشــخص، فرانسه است که وزیر امور 
خارجه آن جمعه گذشــته تاکید کرده بود که پیشــرفتی 
در مذاکرات هســته ای رخ داده، اما در عین حال هشــدار 
مهمی مطرح کرد که باید مورد توجه قرار داد. او گفت که ما 
در روزهای گذشته در مسیر مثبتی گام برداشتیم، اما زمان 
عامل اساسی است، زیرا اگر به سرعت به توافق دست نیابیم، 
دیگر چیزی که درباره آن مذاکره کنیم، وجود نخواهد داشت.

موند افریک در تحلیلی نوشت که ایاالت متحده امریکا 
با سیاســت یکجانبه گرایی خود، با ســوء استفاده از عدم 
تقارن های نظــام اقتصادی، خود را به عنوان آخرین مرجع 
در اقتدار جهانی معرفی کرد تا جایی که سازمان بین المللی 
مبتنی بر اصل برابری حاکمیت صلح آمیز همه کشورها را 

زیر سؤال برد.
آمریکا با خروج از توافق هسته ای وین متحدان اروپایی 
خود را در دردسر شدید قرار داد که ناتوان به نظر رسیدند 
و جمهوری اســالمی ایران را در مشکالت اقتصادی و مالی 
عظیم رهــا کرد که تــا آن زمان بر آنها غلبــه کرده بود. 
همچنین روســیه و چین را در وضعیت شادی شدید  قرار 
داده در حالــی که بقیه جهان را در سردرگمی همیشــگی 
خود نگه داشــته است. این خروج واشنگتن بدون هر گونه 
اجماع بین المللی و برخالف شورای امنیت، قطعنامه ۲۲3۱ 

بیستم ژوئیه ۲۰۱۵ را آشکارا نقض کرد. 

دو تصمیم حمله به عراق در سال ۲۰۰3 و افغانستان در 
ســال ۲۰۰۱ به همان اندازه برای امریکا و در نتیجه برای 

اروپا، به ویژه اتحادیه اروپا پس از برگزیت فاجعه بار بود.
حملــه به عراق چهار پیامد به جا گذاشــت: برای ایران 
راهی به ســوی ســوریه باز کرد. به روس ها اجازه داد تا در 
طرطوس یک ســکوی پرشــی دائمی از دریای مدیترانه به 
آفریقا نصب کنند. برای چین مسیر کمربند و جاده ابریشم 
و مرزبنــدی آن تا پیره را آزاد کرد. منافع غرب که از پایان 
جنگ سرد و درگیری مکرر اعراب و اسرائیل پس از جنگ 
جهانــی دوم در خاورمیانه به دســت آورده بود را به طور 

عملی از بین برد.
خروج امریکا از برجام، ایران را ترغیب کرد تا نفوذ خود را 
در یمن افزایش دهد و دفاع خود را در ورودی دریای سرخ 
تقویت کند و عربســتان ســعودی را ملزم کرد تا مالحظه 

بیشتر به آن نشان دهد.

پس لرزه های اقدام آمریکا علیه برجامنقش روسیه و چین در نرمش مواضع ایران


