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وزیرخارجه روسیه به ایران آمد

سفر الوروف به تهران با سوژههای اقتصادی و امنیتی

خبرگــزاری دولتی روســیه در گزارشــی
با اشــاره به سفر ســرگئی الوروف به تهران،
نوشــت :رئیس دستگاه دیپلماســی روسیه با
هدف رایزنــی در مورد همکاریهای بلندمدت
دوجانبه و توســعه روابط اقتصــادی به ایران
ســفر میکند .طبق برنامه ،امروز(پنجشــنبه)
«حسین امیرعبداللهیان» وزیرامورخارجه ایران
و «سرگئی الوروف» وزیرخارجه روسیه در باغ
ملی تهران بایکدیگر مالقات و مذاکره خواهند
کرد.
روزنامه العربی الجدید در گزارشی نوشت :در
شرایطی که تنشهای میان ایران از یک طرف
و آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و آمریکا و
تروئیکای اروپا(فرانسه ،انگلیس ،آلمان) افزایش
یافته است ؛ وزیرخارجه روسیه به تهران میرود.
«میخائیل اولیانوف» ،نماینده روســیه در
ســازمانهای بین المللی مســتقر در وین در
صفحه توییتر خود اعالم کرد که الوروف امروز
به ایران مــیرود ،البته وی چیــزی در مورد
جزئیات این سفر منتشر نکرد.
تالش برای منافع مشترک
گفته شده که بررسی روابط راهبردی ایران
و روســیه ،همکاریهای مشترک دو کشور در
مســائل منطقهای و بینالمللــی و اقتصادی
دستور کار سفر الوروف وزیرخارجه روسیه به
تهران است« .ماریا زاخارووا» ،سخنگوی وزارت
امور خارجه روســیه دیروز گفــت ،وزیر امور
خارجه روســیه از  ۲۲تا  ۲۳ژوئن[ ۱تا  ۲تیر]
سفری به تهران دارد تا درباره وضعیت اوکراین،
ســوریه ،یمن و افغانستان ،همچنین همکاری
اقتصادی میان دو کشور گفتوگو کند.
برخی منابع گفتهاند که پرونده مهم دیگری
که در این ســفر مورد مناقشــه قرار میگیرد
افزایــش همکاری ایران و روســیه در مقابله با
تحریمهــای آمریکا اســت و در ماههای اخیر
مسئوالن روسی سفرهای علنی و غیرعلنی به
ایران داشــته اند تا از تجربه ایران در مقابله با

تحریمها استفاده کنند .مســئوالن ایرانی نیز
سفرهایی به روسیه داشتند زیرا در مرحله اخیر
همکاری دو کشور در راستای مقابله مشترک
با تحریمهــای آمریکایی و غربی افزایش یافته
است .این درحالی است که سعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان ،روز
دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران از سفر
ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه به تهران
در آخر هفته خبــر داد و تاکید که امیدواریم
بتوانیم همکاریها را با منطقه اوراسیا و قفقاز
گسترش دهیم.
همچنیــن امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه
کشــورمان در تماس تلفنی اخیر که با همتای
روســی خود داشــت در خصوص مهم ترین
مسائل روابط دو جانبه ،منطقه ای و بین المللی
گفتوگو کرد .طرفیــن در این مکالمه تلفنی
در خصوص ســند جامــع همکاریهای ایران
و روســیه ،راهکارهای افزایــش همکاریهای

اقتصادی میــان بخشهای خصوصی و دولتی
دو کشور ،نشست آتی سران کشورهای حاشیه
دریای خزر ،سفر آتی وزیر امور خارجه روسیه
به تهــران و آخرین تحوالت بحــران اوکراین
رایزنی و مشورت کردند.
سفرهای امیر عبداللهیان به مسکو
این اولین ســفر ســرگئی الوروف به ایران
بعد از روی کار آمدن رئیســی به عنوان رئیس
جمهور ایران است و آخرین سفر وی به تهران
در آوریــل  ۲۰۲۱بود که با همتای خود در آن
زمان جواد ظریف دیدار و رایزنی کرد.
تفاوت این ســفر وزیر خارجه روســیه به
تهران با سفرهای قبلی در این است که اکنون
درپی جنگ روســیه و اوکراین شرایط منطقه
ای و بین المللی مقاوتی به وجود آمده است و
مذاکرات هســته ای با مشکالتی رو به رو شده
اســت و عالوه بر تنشهــای موجود بین رژیم
صهیونیستی و ایران ،تنشهای جدیدی میان

تهران و غرب بوجود آمده است
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشــورمان سال گذشــته دوبار به مسکو سفر
کرد.وزیر امورخارجه کشــورمان در اولین سفر
خود به مســکو که در  ۱۴مهرماه سال گذشته
انجام شود با همتای روسی خود در مورد روابط
دوجانبه وهمکاریهای مشــترک و همچنین
وضعیت افغانستان از جمله نحوه ارسال کمکها
برای بازسازی این کشور رایزنی کرد.
وزیرامورخارجه کشــورمان در دومین سفر
خود به روسیه که در  ۲۴اسفند ماه سال گذشته
انجام شــد ،در دیدار با ســرگی الوروف وزیر
خارجه روسیه با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن
توافقات انجام شــده در سفر رئیس جمهوری
اسالمی ایران در سفر به مسکو ،به عز م تهران بر
توسعه همه جانبه روابط با کشورهای همسایه
از جمله روســیه اشــاره و آن را از محورهای
اصلی و اولویت دار در سیاســت خارجی دولت

موضعگیری مشترک السیسی و بنسلمان علیه ایران

در آســتانه ســفر رئیس جمهوری آمریکا به
منطقه ،ولیعهد سعودی و رئیس جمهوری مصر
در بیانیــه ای ضد ایرانی مدعی شــدند که ایران
در تالش برای به زعم آنها دســتیابی به ســاح
هســتهای اســت و رفتار بی ثبات کننده ای در
منطقه دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری العربی
الجدید« ،محمد بن ســلمان» ولیعهد سعودی و
«عبدالفتاح السیســی» رئیس جمهوری مصر در
پایان نشست خود در شــهر قاهره در بیانیه ای
مشــترک ،بار دیگر ادعاهای بی پایه و اساسی را
علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کردند.
دو طرف در این بیانیه ضد ایرانی ادعا کردند
کــه از آنچه آن را «تالشهــای بینالمللی برای
جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح هستهای

و تضمین صلح آمیز بودن برنامه هســتهای این
کشــور و تقویت نقش آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی و حفاظت از رژیم عدم گســترش (ســاح
هستهای) « خواندند ،حمایت میکنند.
به نوشته العربی الجدید ،بن سلمان و السیسی
در این بیانیــه همچنین بــر «اهمیت تالشها
برای ایجاد منطقه عاری از ســاحهای هستهای
و سالحهای کشــتار جمعی دیگر در خاورمیانه
در راســتای کمک به صلح و ثبات منطقه ای و
بینالمللی» تاکید کردند.
بن سلمان و السیسی در بخش دیگری از بیانیه
ضد ایرانی خود به طور تلویحی جمهوری اسالمی

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک
کنفرانــس خبری به ســواالتی در زمینه آخرین
تحوالت در روابط تهران-واشنگتن و فعالیتهای
هستهای ایران پاسخ داد.
به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه وزارت امور
خارجه آمریکا ،ند پرایس ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به

این که چه واکنشی نسبت به گزارش اخیر درباره
نزدیک شــدن قایقهای تندروی ایران در خلیج
فارس به کشــتیهای آمریکایی دارد ،گفت :بهتر
است به وزارت دفاع مراجعه کنید .آنها اطالعات
بیشتری برای شما خواهند داشت.
وی ادعــا کرد که نهتنهــا در چند روز اخیر،
بلکه هفتهها و ماههاست شاهد این بودهایم ایران

ایــران را به «دخالت در امور داخلی کشــورهای
عربی و فعالیتهای برهم زننده ثبات در منطقه
و تهدیــد دریانوردی و حمایت» از آنچه آن را به
زعم خود «شبه نظامیان مسلح» خواندند ،متهم
کردند و مدعی شــدند که ریــاض و قاهره «از
تالشهای کشورهای عربی برای تشویق ایران به
پایبندی به اصول بینالمللی مبنی بر عدم دخالت
در امور داخلی کشــورهای عربی و حفظ اصول
حسن همجواری و دور نگه داشتن منطقه از همه
فعالیتهای بــی ثبات کننده از جمله حمایت از
شبه نظامیان مسلح و تهدید دریانوردی و خطوط
تجارت بینالمللی حمایت میکنند».

ســفر ولیعهد ســعودی به مصر در راستای
هماهنگی مواضع حکام عرب در آســتانه ســفر
«جو بایدن» رئیــس جمهوری آمریکا به منطقه
و دیدارش از ریاض صورت میگیرد.
بایدن قرار است در نشست مشترکی با سران
شــورای همکاری خلیج فارس به همراه مقامات
برخی دیگر از کشــورهای عرب منطقه شرکت
کنــد .منابع رژیم صهیونیســتی تــاش بایدن
برای ســازش و عادی سازی روابط بین این رژیم
و ســعودیها را از جملــه اهداف ســفر بایدن به
منطقه دانسته اند که براساس آن ،انتظار میرود
عربســتان حریم هوایی خود را به روی پروازهای

سیزدهم بر شمرد .وزیر امور خارجه تاکید کرد:
روند توسعه روابط با همسایگان و روسیه بدون
تاثیر پذیری از هرگونه عامل ثالث و یا تحوالت
بین المللی و فــارغ از نتیجه مذاکرات در وین
تعریف شده و مستقل از آنها تداوم خواهد یافت.
دومین دور مذاکرات طوالنی و فشرده وزرای
امور خارجه ایران و روسیه با تاکید بر تعمیق و
گسترش مناسبات همهجانبه و همگرایی برای
بیاثر کردن تحریمهــای آمریکا و غرب پایان
یافت.
نگاهی به روابط ایران و روسیه
روابــط ایران و روســیه همواره براســاس
حسن همسایگی شــکل گرفته است اما آنچه
روابط ایران و روســیه را مستحکم کرده است،
«همبســتگی راهبردی» میان این دو کشــور
است .ســفر آیتاهلل رئیسی ســال گذشته به
مســکو همواره نقطه عطف تاریخی در روابط
بین دو کشــور محسوب میشود که آغاز فصل
نوینی از همکاریهای راهبردی با نهایی شدن
سند جدید همکاریهای  ۲۰ساله میان ایران و
روسیه را رقم زد .این در حالی است که عالوه بر
اهمیت همکاریهای سیاسی ،امنیتی و نظامی؛
روسیه یکی از شرکای عمده تجاری ایران است
که بعد از تحریمهای آمریکا علیه کشــورمان،
روابط تجاری خود را با ایران افزایش داده است
و این روند همچنان رو به افزایش است.
مســاله مقابله مشــترک ایران و روسیه با
تحریمهای ظالمانه ای است که بویژه از سوی
آمریکا بر این دو کشــور تحمیل شده است که
میتوانند با وارد کردن کشورهای دیگری مثل
ونزوئــا یا کوبا که قربانــی تحریمهای آمریکا
هســتند ،راهبرد بی اثر کردن این تحریمها را
به فصل مشترک روابط و مناسبات خود تبدیل
کنند و با هم افزایی ،آســیب پذیری طرفین را
کاهش دهند لذا تقویت همکاریهای دوجانبه
میان دو کشــور امری ضروری و نیازمند اراده
متقابل است.

رژیم صهیونیستی باز کند و در مقابل ،این رژیم
برای انتقال حاکمیت عربستان بر جزایر «تیران و
صنافیر» واقع در دریای سرخ از مصر به عربستان،
چراغ سبز نشان دهد.
بن ســلمان در حالی از قاهــره ایران را متهم
بــه رفتار بی ثبــات کننده کرده اســت که این
کشــور در حمایت از تروریســم و گروه مخوف
داعش طی ســالهای  ۲۰۱۳تــا  ۲۰۱۸همواره
از ســوی نهادهای بینالمللی مورد نکوهش قرار
داشــته اســت و یکی از اصلی تریــن نکاتی که
این کشــور را بــه یک عنصر تعییــن کننده در
حرکتهای تروریســتی و تکفیری تبدیل کرده
اســت ،موضوع فتاوای خشــونت آمیز از سوی
علمای وهابی بوده که در عربســتان از نفوذ قابل
مالحظهای برخوردار هستند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد

ایران در صدر موضوعات سفر بایدن به خاورمیانه
اقدامات دریایی ناایمنی انجام داده است که غیر
حرفهای هســتند و جان دریانوردان را به خطر
میاندازنــد و گفت :این اقدامی اســت که ما آن
را محکوم کرد ه و از ایران خواســتهایم دست از
انجام دادن این کار بــردارد .پرایس در ادامه در
پاســخ به این که دیده میشود برخی متحدان
آمریکا در منطقه ســعی دارند جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا را متقاعد کنند که رویهاش را در
قبال ایران تغییر دهد ،با توجه به سفر پیش روی
بایدن به منطقه ،این سفر تا اندازهای درباره ایران
اســت و آیا میتواند جزئیاتی درباره دیدارهای
برنامهریزیشــده درباره ایران ارائه دهد ،گفت:
من اطالعی نــدارم که دیداری فقــط با تمرکز
بر ایران انجام شــود .هنوز چنــد هفته تا انجام
شدن این ســفر باقی مانده است و سفری است
که از ســوی کاخ سفید انجام میشود ،بنابراین،

بیانیه مقتدی صدر:

رهبر جریان صدر عراق در پیامی اعالم کرد که فشــارهای
جمهوری اسالمی ایران دلیل انصراف این جریان از فعالیتهای
سیاســی نیســت .به گزارش ایســنا به نقل از السومریه نیوز،
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق در پیامی اعالم کرد :برای
اولین بار میگویم که جمهوری اسالمی ایران این بار هیچگونه
فشاری بر هیچ یک از طرفهای شیعی نیاورده است و شایعاتی
که مطرح میشود مبنی بر اینکه تهدیدات ایران دلیل انصراف
ما است دروغ بوده و عاری از صحت است .بر اساس این گزارش،
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عــراق اخیرا در جریان دیدار
با اعضای فراکســیون صدر در نجف اشرف خاطرنشان کرد :با
ســام و درود به شما و قبل از وداع با یکدیگر و پیش از تشکر
به خاطر مواضع و وحدت و یکپارچگی شما ،میخواهم شما را
از موضوعی مطلع سازم؛ من تصمیمی مبنی بر خروج از فرآیند
سیاســی گرفتهام تا با مفسدین نه در دنیا و نه در آخرت تحت
هیچ شــرایطی شراکت نداشته باشــم .وی در ادامه افزود :من
میخواهم به شــما بگویم که با وجود مفســدین ،در انتخابات

خود کاخ ســفید باید درباره آن صحبت کند .او
با مطــرح کردن ادعاهایی علیــه نقش ایران در
منطقه افزود :اما میتوانم بگویم ایران طبیعتا در
برخی از جاهای این ســفر ،موضوع مورد بحث
خواهد بود .تصــور میکنم وقتی رئیس جمهور
برای دیدار با مقامات اسراییلی به اورشلیم برود،
وقتــی برای دیدار با اعضای گــروه 3+GCC
بــه جده برود و با مقامات عربســتان ســعودی
دیدارهای دوجانبه انجام دهد ،مسلما تهدیدهای
ناشی از آن ،نه تنها ناشی از برنامه هستهایاش،
بلکه برنامه موشکهای بالستیکش و حمایت آن
از گروههای تروریستی منطقه و موارد زیاد تاثیر
مخــرب و تهدیدهایی که ایــران ایجاد میکند،
موضوع بحث خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ
به این کــه چه توضیحی دربــاره گزارش اخیر

آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی درباره آمادگی
ایران برای به کار انداختن آبشار سانتریفیوژهای
پیشــرفته  IR-6در تاسیســات فردو دارد و آیا
اطالعــات جدیدی درباره مذاکــرات وین وجود
دارد یــا نه ،گفت :ما ایــن گزارشها را دیدهایم.
ما هنوز نگران تداوم به کارگیری سانتریفیوژهای
پیشرفتهای توسط ایران هستیم که بسیار فراتر
از موارد تعیینشده در برجام هستند .ما به دنبال
بازگشــت کامل به برجام هستیم ،به ویژه به این
خاطــر که فکر میکنیم فعالیتهای هســتهای
ایران ،از جمله ساخت قطعات سانتریفیوژها باید
سرسختانه محدود شــده و تحت نظارت آژانس
قرار بگیرد .پرایس همچنین بیان کرد :مســلما،
برجام شــامل سختترین نوع مقررات نظارتی و
راستی آزمایی بود که تا به حال به طور صلحآمیز
دربارهاش مذاکره شده بود.

سخنگوی جنبش نجباء:

ایران دلیل انصراف ما از فعالیت نیست

آتی شرکت نخواهم کرد .این یک پیمان میان من و خداوند و
میان من و شما و مردمم است .مگر آنکه خداوند فرجی بدهد
و مفسدین و تمام غارتگران عراق و کسانی که از عراق سرقت
کرده و خونها را مباح کردند ،کنار بروند .مقتدی صدر خطاب
به اعضای جریان صدر همچنین تصریح کرد :در صورت شرکت
در انتخابات آینده ،خانمها و آقایان به طور کامل آماده باشید و
از هم متفرق نشوید .در زمینههای سیاسی و عقیدتی و از لحاظ
قانونی و در پارلمان مکمل یکدیگر باشید و با ملت عراق ارتباط
داشته باشــید .مقتدی صدر رهبر جریان صدر روز چهارشنبه
در جلســه با نمایندگان این جریان اظهــار کرد :ما از تصمیم
خود در استعفا و کنارهگیری از عضویت پارلمان برنمیگردیم.
نمایندگان فراکسیون صدر عراق در پارلمان این کشور اخیرا به
درخواست رهبر این به صورت جمعی استعفا دادهاند.
محمد الحلبوســی ،رئیس پارلمان عراق بالفاصله موافقت
خود را با این درخواســت نمایندگان جریان صدر عراق اعالم
کرد.

جنایت فرودگاه بغداد با همکاری امنیتی در عراق بود

سخنگوی جنبش نجباء عراق در واکنش به اظهارات مایک
پمپئــو درخصوص جنایت ترور ســردار ســلیمانی و ابومهدی
المهنــدس گفت :جنایت فــرودگاه بغداد بهصــورت علنی و با
همکاری یک دستگاه امنیتی عراقی انجام شده است؛ البته من
در اینجا نمیخواهم همه سازمان اطالعات را زیر سؤال ببرم ،اما
بدون شک عناصری از نهاد مورد اشاره در این جنایت و خیانت
بزرگ مشارکت داشتند.
به گزارش ایســنا ،نصر الشَ َّمری ،سخنگوی جنبش مقاومت
اسالمی ن َُجباء در گفتوگو با شبکه «االتجاه» ،به اظهارات اخیر
وزیر خارجه سابق آمریکا واکنش نشــان داد و گفت :ابتدا باید
تأکید کرد که سردار سلیمانی بهصورت آشکار و در سفری رسمی
وارد عراق شده بود .بنابراین ادعای هرگونه نفوذ آمریکاییها در
افراد نزدیک به فرماندهان شــهید مقاومت در راستای عملیات
ترور و هک تلفنهای همراه آنان ،مبالغهآمیز و دروغ است .دولت
عراق ،فرودگاه بغداد و دفتر نخســتوزیری از ســفر حاجقاسم
مطلع بودند و اطالعات نیز از همین کانالها درز کرده است.

مهندس نصر الشَ ــ َّمری با ابراز تأســف از نقض هنجارهای
حاکمیتی عراق در ماجرای ترور شهیدان سلیمانی و المهندس،
خاطرنشان کرد :البته این اتفاق جدیدی نیست؛ کما اینکه همین
امروز شــاهدیم که یک دولت خارجی (ترکیه) بخشی از خاک
عراق را اشغال و ســرزمینهایمان را بمباران میکند ،اما دولت
هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
وی در ادامه ضمن اشــاره به جزئیاتــی از مصاحبه «مایک
پمپئو» ،اظهار داشــت :اینها بخشی از گزارش مفصلی بود که
پیشتر ،برخی رســانههای آمریکایی منتشر کرده بودند .در آن
گزارش تصریح شــده است که یک واحد از نیروهای آمریکایی،
از محل ســفارتخانه به فرودگاه بغداد منتقل شد و با همکاری
عناصری از سازمان اطالعات عراق و عوامل امنیتی ُکرد ،در آنجا
به تحرکاتی پرداختند .حتی وقتی خودروی اســکورت شهیدان
حاج ابومهدی و حاجقاســم بعد از اصابت موشک اول به راهش
ادامه داد ،توسط تکتیرانداز هدف قرار گرفت و پس از توقف ،با
موشک دوم منفجر شد.

موسسه خاورمیانه

روسیه باید قدردان ایران باشد
یکی از پیامدهای مهــم و بلندمدت حمله
روســیه به اوکرایــن ،تغییر ســاختار جریان
صــادرات نفت در بازار جهانی اســت که تاثیر
مستقیم بر بازیگران خاورمیانه خواهد داشت و
آنهــا را به این تصمیم گیری وا می دارد که آیا
با روسیه و یکدیگر رقابت کنند یا به هماهنگی
تالش های خود ادامه دهند.
بــه گزارش دیپلماســی ایرانی  ،موسســه
خاورمیانه در ادامه این تحلیل مینویســد که
باوجود شایعات مبنی بر تعلیق روسیه از توافق
اوپک پــاس ،همکاری میان مســکو و دیگر
تولیدکنندگان نفت شاید همچنان و حتی پس
از پایان توافق کاهش تولید در سپتامبر ،۲۰۲۲
ادامه یابد.
اگرچه ظرفیت تولید روســیه رو به کاهش

است ،مسکو همچنان یک بازیگر مهم محسوب
می شود و نقش آن می تواند در آسیا که بازار
مصرف کلیدی برای تولیدکنندگان نفت خلیج
فارس است ،افزایش یابد.
در هفتههای نخست جنگ اوکراین سؤاالتی
در این مورد وجود داشــت کــه آیا تحریمها و
مشــکالت تدارکاتی به مســکو اجازه میدهد
صادرات نفت خود را از اروپا به آســیا هدایت
کند ،ولی اکنون پاسخ آن مثبت است.
هند با کنار گذاشــتن نگرانی و تردید اولیه
خود ،خریدار اصلی حجم مازاد نفت روســیه
شناخته می شود و از واردات روزانه تقریباً صفر
در فوریه ،به واردات  ۰.۹میلیون بشــکه در ماه
مه رسیده است.
آمار نشان می دهد که پس از کاهش اولیه

صادرات نفت روسیه به چین در ماه ژانویه ،این
حجم در ماه فوریه دوباره شروع به رشد کرد و
تقریباً به  ۲میلیون بشکه در روز رسیده است.
عالوه بر این ،تقاضا برای نفت روســیه به چین
و هند محدود نمیشــود و اندونزی و سریالنکا
نیز ابراز تمایل کردهاند .عوامل متعددی از رشد
عرضه نفت روسیه به آسیا حمایت می کند که
مهمترین آنها تخفیف های بی سابقه ای است
که تولیدکنندگان روسی به مشتریان خود می
دهند .بر اساس برآوردهای مختلف ،این تخفیف
به  ۲۵تا  ۳۵تا دالر در هر بشکه می رسد.
مسکو همچنین باید قدردان تهران باشد که
به مصرفکنندگان آسیایی اجازه داد روشهای
دور زدن تحریمهــا را بــرای خرید نفت ایران
توســعه دهند .اکنون پکن و دیگران از همین
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روش ها برای تنظیم تجارت نفت خود با روسیه
اســتفاده می کنند .همچنین نفت روســیه از
نظر حجــم و کیفیت بــرای مصرفکنندگان
آســیایی جذابتر از نفت ایران اســت .با این

حال ،کشورهایی از جمله تولیدکنندگان نفت
در خلیج فــارس ،از این تحــول در بازار زیان
کردهاند .ایران نخستین کشوری بود که از این
موضوع دچار زیان شد.

تقدیر اسرائیل از مواضع لندن علیه تهران

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی از گفتوگو با همتای انگلیســیاش
درباره ایران خبر داد .به گزارش ایســنا ،یائیر الپیــد ،وزیر امور خارجه رژیم
صهیونیستی در صفحه توییترش از گفتوگو با لیز تراس ،همتای انگلیسیاش
خبر داده و نوشت :با لیز تراس ،وزیر امور خارجه انگلیس صحبت کردم و از او
بابت موضع مصمم انگلیس در قبال مسئله ایران قدردانی کردم.
الپیــد با مطرح کردن ادعاهایی تکراری علیه نقش ایران در منطقه ،افزود:
ما درباره ضرورت اقدام قاطعانه از ســوی جامعــه بینالمللی در مبارزه علیه
تروریسم ایران و ثبات منطقهای گفتوگو کردیم.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی همچنین بیان کرد :وزیر امور خارجه تراس
قرار اســت در ماه پیش رو به اسراییل سفر کند .اظهارات الپید درباره مواضع
انگلیــس در قبال ایران در پی این مطرح میشــود که این کشــور به همراه
فرانسه ،انگلیس و آلمان در چند هفته اخیر پیش نویس قطعنامهای سرزنشی
در زمینه همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به شــورای حکام
آژانس ارائه کردند که به تصویب رسید.
در پیشنویس این قطعنامه آمده بود :شــورای حــکام از ایران میخواهد
که هرچه فوری برای اجــرای تعهدات قانونیاش اقدام و بدون اتالف وقت به
پیشــنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت
شفافســازی و حلوفصل مســائل باقیمانده پادمانی عمل کند .ایران در پی
تصویب این قطعنامه گفته بود ،پاسخ آن «قاطع و متناسب» خواهد بود.
رویداد

انتقاد ایران از گزارش ادعایی سازمان ملل

ســخنگوی وزارت امور خارجه ،قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل
وضعیت حقوق بشــر ایــران را مبتنی بر انگیزههای سیاســی،
متحد درباره
ّ
مغرضانه و غیرمنصفانه دانست.
ســعید خطیبزاده در پاسخ به ســوال خبرنگار ایرنا در خصوص قطعنامه
اخیــر مجمع عمومی ســازمان ملل متحد و گزارش موقت دبیرکل ســازمان
وضعیت حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران گفت :همانطور که
ملل متحد از
ّ
بارها تأکید شــده چنین قطعنامههایی مبتنی بر انگیزههای سیاسی ،مغرضانه
و غیرمنصفانه صادر شده و بر مبنای رویکرد ارتقایی حقوق بشر که از وظایف
عمده نهادهای بین المللی حقوق بشــری محسوب میشــود ،تدوین نیافته،
ضمن اینکه از اجماع کشورهای عضو نیز برخوردار نبوده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه افزود :جمهوری اســامی ایــران نظرات
و اســتداللهای مبسوط و مستدل خود نســبت به یکایک بندها و ادعاهای
گزارش دبیرکل ســازمان ملل متحد را به دفتر وی ارســال کرد که متاسفانه
مورد بیتوجهی معنادار قرار گرفت.
خطیب زاده تاکید کرد :متاســفانه گزارشی که به نام دبیرکل سازمان ملل
متحد انتشــار یافته مبتنی بر ادعاهای نادرســت و مســتند به منابع نامعتبر
اســت و بدین دلیل متن اصلی گزارش عمدتا براساس مفاد ادعاها و اتهامات
گروههای معاند و فرقههای تروریســتی تنظیم شده و پاسخ مشروح جمهوری
اســامی ایران به این گزارش در شــورای حقوق بشر در اختیار همه کشورها
قرار داده خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :جمهوری اسالمی ایران تعامل مثبتی
با دفتر کمیســر عالی حقوق بشر و ســازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل
دارد که متاســفانه این تعامل مثبت و پیشــرفتهای حقوق بشری کشورمان
انعکاس مناســبی در گزارش دبیر کل نداشته اســت ،اما علیرغم این موارد،
جمهوری اســامی ایران براساس باور شرعی و تعهدات قانونی خود همچنان
خود را مکلف به ترویج و ارتقای حقوق بشر دانسته و آماده همکاری و تعامل
با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل است.
مسؤولیت واضعان تحریم و مجریان
وی خاطرنشان کرد :در این گزارش به
ّ
آنها اشــاره نشده و از تشــریح تأثیرات منفی ،مخرب ،آسیب زننده و کشنده
اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی ،ظالمانه و جنایتکارانه بر حقوق بشــر ملّت
مسؤولیت بین المللی آن ،خودداری شده است.
ایران توسط رژیم آمریکا و
ّ
کنسولی

تفاهم تهران و بغداد
درخصوص ورود زائران به عتبات

وزیر فرهنگ و گردشــگری عــراق در اظهاراتی با بیان اینکه این کشــور از
هم اکنون آماده اســتقبال از زائران اربعین اســت اعالم کرد که با طرف ایرانی
درخصوص ورود زائران به عتبات مقدس به تفاهم رسیدهاند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رســمی عراق(واع) ،حسن ناظم ،وزیر
فرهنگ و گردشگری عراق در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به اهداف سفر
اخیر خود به تهران گفت :هیات دولت تصمیم گرفت که مرزهای زمینی را برای
اســتقبال از زائران عتبات مقدس باز کند و در سفرم به تهران تفاهمنامههایی با
طرف ایرانی امضا شد.
وی گفــت :توافق کردیم کــه طی هفتههای آینــده «هفتههای فرهنگی و
ســینمایی» مشــترک با طرف ایرانی برگزار کنیم و با وزیر فرهنگ ایران برای
تبادل تجربهها بیانیه مشترک امضا کردیم.
ناظــم تاکید کرد :ما از االن آماده زیارت اربعین و اســتقبال از میلیونها زائر
هستیم و با طرف ایرانی در خصوص ورود زائران به عتبات مقدس تفاهم کردیم.
وزیر فرهنگ و گردشگری عراق همچنین خاطرنشان کرد که شهروندان عراقی
نیز میتوانند بدون ویزا از طریق مرزهای زمینی به ایران سفر کنند.
استراتژیک

نگاه اسرائیلی به سفرخاورمیانهای بایدن

زوی بارل در روزنامه هاآرتص چاپ تل آویو نوشت :گزارشها درباره تشکیل یک
اتحاد دفاعی منطقهای که شامل اسرائیل و تعدادی دیگر از کشورهای خاورمیانه
میشود ،جان تازهای به ایده آشنای تأسیس «ناتوی خاورمیانه» داده است .ائتالفی
از کشورهای عربی همراه با اسرائیل که سپر دفاعی در برابر تهدید مشترک ،یعنی
ایران ،ایجاد خواهد کرد .اما در نشســتهای اخیر دستیاران و مشاوران جو بایدن،
رئیسجمهور ایاالت متحده ،آنها نسبت به بحث درباره اتحاد نظامی محتاط بوده
و در عوض بر «باال بردن ســطح حضور اسرائیل در منطقه به شکل ضمیمهای بر
توافقنامــه ابراهیم» تأکید میکنند .به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده
است که بایدن شاید به صراحت گفته باشد که امنیت اسرائیل – به جای موضوع
قیمت نفت – چیزی است که انگیزه سفر آتی او به منطقه را فراهم کرده و محور
گفتگوها خواهد بود .اما به نظر میرسد که نگرانی برای امنیت اسرائیل بیشتر به
عنوان سپری در برابر انتقادهای مطرح شده در واشنگتن علیه دیدار برنامه ریزی
شده بایدن با محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی باشد .از آنجا که بایدن قول داده
بود عربستان سعودی را به دلیل قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار در سال 2018
به یک کشــور مطرود تبدیل کند ،اعضای کنگره ،رســانهها و سازمانهای حقوق
بشری دست دادن برنامهریزی شده با بن سلمان را خیانت به اصول رئیسجمهور
توصیف میکنند .کاخ ســفید تا کنون از گفتن اینکه آیا ماجرای خاشــقجی در
جریان دیدار بایدن در عربســتان ســعودی مطرح خواهد شد یا نه ،خودداری ،اما
تایید کرده است که چنین دیداری برگزار خواهد شد.بایدن همچنین در نشست
سران کشورهای عربی با حضور رهبران عربستان سعودی ،کویت ،عمان ،بحرین،
قطر ،عراق ،اردن و مصر شرکت خواهد کرد .او همچنین یک کنفرانس تلفنی برای
اسرائیل ،هند و امارات متحده عربی برگزار خواهد کرد.
یک دیپلمات آمریکایی به هاآرتص گفت :این سفر اول از همه برای نشان دادن
و تاییــد حضور ایاالت متحده در خاورمیانه و تــاش برای رد ادعاهای مربوط به
جدایی این کشور از منطقه است .او افزود :ما معتقد نیستیم که این سفر منجر به
ایجاد یک خاورمیانه جدید یا اتحاد نظامی اســتراتژیک شود که شامل اسرائیل یا
حتی برخی از کشورهای عربی شود ،به ویژه زمانی که هر یک از این کشورها برنامه
جداگانهای دارند و گاهی منافع متضاد ،نه فقط با ایاالت متحده ،بلکه بین خودشان
دارند .اما اعالمیههای مشترک نیز ارزش دارند ،به ویژه زمانی که شما در حال انجام
یک نبرد سیاسی قبل از انتخابات میان دوره ای باشید .منظور دیپلمات آمریکایی
از تضاد منافع به آرزوی اسرائیل برای ایجاد ائتالف علیه ایران ،همزمان با گفتگوی
عربســتان با نمایندگان ایران است .امارات چند توافق مهم اقتصادی نیز با تهران
بســته است .نمونه متفاوت آن قطر ،شریک ایران در میدان عظیم گاز طبیعی در
خلیج فارس است ،در حالی که در عین حال به دلیل مشارکت در میانجیگری بین
ایاالت متحده و طالبان و پذیرش پناهجویان افغان مورد تحســین دولت بایدن
قرار گرفته اســت .این همان قطری است که سعودیها و امارات خواستار قطع
روابطش با ایران به عنوان پیششرطی برای رفع محاصره اقتصادی اعمال شده
علیه قطر در ســال  2017شدند .قطر هرگز با این خواستهها موافقت نکرد  -و
امروز هیچ کس چنین درخواستی را مطرح نمیکند.

