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مسئولیت طالبان درشهادت مرزبان ایرانی
ســخنگوی وزارت امورخارجه گفت: از مقامات مسئول حکومت سرپرستی 
افغانستان انتظار می رود در جهت روشن شدن ابعاد  موضوع، مجازات عاملین 
و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشــابه اقدام جدی بعمل 

آورند.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأسف 
و تأثر نسبت به شهادت »محمد صیاد« از نیروهای پرافتخار مرزبانی جمهوری 
اسالمی ایران، مراتب تســلیت و همدردی خود را به خانواده محترم شهید و 

تمام مرزبانان جمهوری اسالمی ایران ابراز کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ابعاد این حادثه ناگوار در منطقه 
مرزی میلک که منجر به شهادت مرزبان عزیز جمهوری اسالمی ایران گردید، 
از جانب نهادهای مســئول در دست بررسی است که به محض مشخص شدن 

دقیق موضوع، اطالع رسانی خواهد شد.
کنعانی با اشــاره به برگزاری نشست گفتگوهای مشــترک مرزی ایران و 
افغانستان، اضافه کرد: از مقامات مسئول حکومت سرپرستی افغانستان انتظار 
می رود در جهت روشن شــدن ابعاد  موضوع، مجازات عاملین و اتخاذ تدابیر 

الزم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام جدی بعمل آورند.

ویژه

مخالفت ایران با اقدام نظامی ترکیه در سوریه
وزیــر امور خارجه کشــورمان تاکید کــرد که در دیدار بــا »رجب طیب 
اردوغان« رییس جمهور ترکیه، مخالفت ایران را با انجام هرگونه اقدام نظامی 

در سوریه اعالم کرده است.
به گزارش ایســنا، حســین امیر عبداللهیان، وزیر امــور خارجه در صفحه 
اینستاگرام خود در مورد سفر اخیرش به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان 
رییس جمهور ترکیه نوشــت: »در دیدار با آقای اردوغان ضمن ابالغ ســالم 
رییس جمهور کشــورمان از ایشــان برای ســفر به تهران به منظور برگزاری 

نشست شورای عالی همکاری های دو کشور دعوت به عمل آوردم.
در این دیدار درخصوص موضوع ســوریه به آقــای اردوغان گفتم راه حل 
سیاســی را تنها راه حل برای کاهش نگرانی های امنیتی ترکیه می دانیم و با 
تکرار مجدد ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی حاضریم برای تسهیل در 

زمینه گفتگوی منجر به نتیجه پیشقدم باشیم.
ضمن گفتگو در خصوص اشتراکات و موارد مورد عالقه طرفین در خصوص 
تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی به رییس جمهور ترکیه یادآوری کردم حضور 
رژیم صهیونیســتی در منطقــه هیچ ارمغانی به جز فتنــه انگیزی و ایجاد نا 
امنی نخواهد داشــت. اردوغان در این دیدار ضمن ابالغ سالم به مقامات عالی 
کشورمان سیاســت نگاه به همســایگان را در دولت جمهوری اسالمی مورد 
تمجید قرار داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.

ایشــان همچنین ضمن با اهمیت خواندن موضوعات مرتبط با فلســطین، 
قدس و مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه، فلسطین را موضوع مهم دنیای اسالم 

دانست و وحدت جهان اسالم در این خصوص را مهم خواند.«

بریکس و سیاست چندجانبه گرایی ایران
چینــی  روزنامــه 
گلوبال تایمز نوشــت 
از  ایــران  اســتقبال 
پیوســتن به سازوکار 
بریکس، حرکتی است 
که بــه اعتقاد تحلیل 
گــران چینــی موید 
پیگیری کشورهای در 
حال توسعه و نوظهور 
نه  پیشــرفت  بــرای 

اختالل، چند جانبه گرایی واقعی نه تقابل ایدئولوژیکی و همبستگی نه تفرقه 
اســت. به گزارش ایرنا، تحلیل گران تاکید کردند که گســترش گروه بریکس 
متشکل از برزیل، روســیه، هند، چین و آفریقای جنوبی همچنین به تقویت 
قدرت صلح آمیز برای تثبیت نظم بین المللی در زمانی که گروه های کوچک و 
تحریم های یکجانبه براساس مالحظات ژئوپولیتیکی به کار گرفته شده است، 

کمک کننده خواهد بود.
به گزارش ایرنا، ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز گذشته 
در نشســت خبری، گفت که پکن از عضویت ایران و بریکس حمایت می کند. 
وی  با اشاره به ابراز تمایل ایران به عضویت در بریکس، اعالم کرد کشورش از 
روند افزایش عضو و گســترش همکاری های »بریکس پالس« به شکل فعاالنه 
حمایت می کند. وزیر امور خارجه روســیه نیز ایران شایسته و ارزشمند برای 

عضویت در بریکس دانست.
همچنین ســرگئی الوروف وزیــر امور خارجه روســیه درخصوص تمایل 
جمهوری اســالمی ایران برای عضویت در بریکس، ایران را کشوری شایسته 
نامزدی این گروه دانسته و گفته است که عضویت تهران در بریکس، ارزشمند 

خواهد بود.
گلوبال تایمز نوشــت: ایران رسما درخواســت عضویت در خانواده بریکس 
را داده اســت. در یادداشــتی که ســفارت ایران در پکن برای گلوبال تایمز 
ارسال کرده آمده است: کشورهای عضو بریکس نقشی حیاتی در اعمال چند 
جانبه گرایی واقعی و ارتقاء وحدت و قدرت در میان کشورهای در حال توسعه 

ایفا کرده اند.
ایران آماده اســت همه منابع و مزایای خــود از جمله ذخایر انرژی، منابع 
انســانی و دستاوردهای علمی را برای کمک به کشورهای عضو بریکس جهت 

دستیابی به اهدافشان ارائه دهد.
»فنــگ زینگ کــه« دبیرکل مجمع جهانی مالی و مدیــر مرکز بریکس و 
حاکمیــت جهانی به گلوبــال تایمز گفت عالوه بر ایــران و آرژانتین که قبال 
نســبت به عضویت در بریکس ابراز تمایل کردند، کشــورهای بیشــتری نیز 
برای پیوســتن به این ســازوکار عالقه نشــان داده اند که نمایانگر جذابیت 
بریکس برای کشــورهای جدید نوظهور به عنوان سیستمی برای دنبال کردن 

زمینه های مشترک توسعه و پیشرفت است.
وی افــزود گنجاندن ایران در بریکس به مثابه کانال های نزدیکتر و موثرتر 

بین منابع و بازارهاست که به نفع همه اعضا است.
آرژانتیــن نیز به عنوان نماینده اقتصادهای نوظهور جدید به ارتقاء ســطح 
همکاری بین بریکس و دیگر کشــورهای منطقه ای در آمریکای التین کمک 

می کند.
این گزارش در ادامه حاکی است: از آنجا که بریکس یک پیمان نیست، هر 
گونه درخواســت عضویت در آن مستلزم مورد بحث قرار گرفتن در میان پنج 

عضو موسس است.
گســترش بریکس موضوع داغ چهاردهمین اجالس سران بریکس بود که 

هفته گذشته برگزار شد.
در حال حاضر، کشورهای عضو بریکس معرف ۴۰ درصد از جمعیت جهان 
هســتند که ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی و ۱۸ درصد تجارت جهانی را به خود 

اختصاص می دهند و ۵۰ درصد به رشد اقتصادی جهانی کمک می کنند.
جذابیــت گروه بریکس و همــکاری بریکس پالس بــا موفقیت هایش در 

پیشبرد توسعه افزایش یافته است.
در ایــن میــان، ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه در 
ســخنانی در واکنش به درخواســت عضویت ایران و آرژانتین در بریکس در 
کانال تلگرام خود نوشــت: در حالی که کاخ ســفید به این می اندیشد که چه 
چیزی را در جهان قطع، ممنوع یا تباه کند، آرژانتین و ایران برای پیوستن به 

بریکس درخواست داده اند.
در مقایســه با گروه های تحت رهبری آمریکا همچون گروه هفت وناتو که 
هیچ راه حلی برای چالش های پیشــروی جهان ارائه نمی کنند، بلکه حتی به 
اختالفات جهانی دامن می زنند، تحلیــل گران گفتند که گروه بریکس باالتر 
ایستاده و افق دورتری را می بیند و آینده جهان را نشان می دهد، آینده ای که 
با اقتصادهای نوظهور بیشــتری که هدفشان ارتقاء پیشرفت جهانی از طریق 

توسعه است، مشخص می شود.
به گزارش ایرنا، جمهوری اســالمی ایران و آرژانتین خواســتار عضویت در 
بریکس هســتند که چین و روســیه در تازه ترین موضع گیری های رسمی، از 

تمایل عضویت هر دو کشور حمایت کرده اند.
گروه بریکس در حال حاضر متشکل از پنج قدرت اقتصادی نوظهور جهان 
شامل چین، روســیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. نام این گروه، یک 

کلمه اختصاری برگرفته از حروف اول نام پنج کشور عضو کنونی آن است.

پولیتیک

استراتژیک

شــامگاه روز سه شــنبه ، با دیــدار »علی 
باقــری« نماینده ایــران در مذاکرات اتمی و 
»انریکه مورا« معاون مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا عمال مذاکرات غیرمستقیم ایران 
و آمریــکا برای احیای برجام آغاز شــد.  این 
چانه زنی ها از حدود 3 ماه و نیم پیش متوقف 

شده بود. 
از طرفی عدم حضور چین و روسیه و سایر 
اعضــای اروپایی برجام موجب ابهامات زیادی 
در فضای بین المللی و سیاســی داخل شــده 
اســت و تحلیل های متفاوتی را در برداشــته 
است، در حالی که موضوعات باقی مانده عمدتا 
بین ایــران و آمریکا اســت و اعضای اروپایی 
برجام و همچنین چین و روســیه، موضوعات 
باقی  مانده ای ندارند، در این دور از گفت وگوها 
شــرکت نکردند، لذا این دور از گفت وگوها در 

دوحه برگزار شد.
ناصر کنعانی سخنگوی  وزارت امور خارجه 
در پاسخ به ســوال خبرنگاران درباره گزارش 
منتشر شده در یکی از رسانه ها مبنی بر پایان 
مذاکرات اظهار دشت: مذاکرات دو روزه هنوز 
به انتها نرســیده و عصر چهارشــنبه نشست 
دیگــری میان دکتــر باقــری مذاکره کننده 
ارشد جمهوری اســالمی ایران و انریکه مورا 
هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها برگزار شد.
به گزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه افزود: گفت وگوهــا در دوحه از ابتدا 
دو روزه برنامه ریــزی شــده بــود و در طول 
رایزنی هــای دیروز و امــروز طرف ها در مورد 
موضوعات باقی مانده به تبادل پیشــنهادها و 

دیدگاه های خود پرداختند.
استقبال پکن

براســاس گــزارش تارنمــای وزارت امور 
خارجه چین، »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت 
امور خارجه این کشــور در پاسخ به سوالی در 
خصوص از ســرگرفته شــدن روند مذاکرات 
هســته ای و این بــار در قطــر و به صورت 
مذاکرات »غیرمســتقیم« بین ایران و آمریکا 
گفت: مذاکرات غیرمســتقیم میــان ایران و 

آمریکا بر سر موضوع هسته ای با تسهیل گری 
اتحادیه اروپا انجــام می گیرد.وی همچنین از 
تالش هــای اتحادیه اروپا برای از ســرگیری 
مذاکــرات قدردانــی کرد.   ایــن مقام دولت 
پکن تاکید کــرد: از آنجایی که آمریکا آغازگر 
بحران هسته ای ایران است، باید به تعهد خود 
مبنی بر بازگشت به برجام عمل کند، فعاالنه 
به نگرانی های مشــروع ایران پاسخ دهد و در 
جهت از ســرگیری زودهنگام مذاکرات برای 

پیشبرد امور اقدام کند. 
لیجیان افزود: همــه طرف های درگیر در 
این مذاکرات باید به اظهارات و عملکردشــان 
و تاثیرگذاری آن بر پیشــبرد مذاکرات توجه 

داشته باشند. 
چیــن  امورخارجــه  وزارت  ســخنگوی 
خاطرنشان کرد: مذاکرات دیپلماتیک تنها راه 
درست برای حل مسئله هسته ای ایران است. 
حفاظت از برجام نفعی مشــترک برای جامعه 
بین المللی است. چین همیشه به حل و فصل 
سیاسی موضوع هســته ای ایران متعهد بوده 
و همچنان به مشــارکت سازنده در مذاکرات 
ادامــه خواهد داد تا برجام در اســرع وقت به 

مسیر عادی بازگردد.

چند و چون مذاکرات
در خصوص فرمت گفت وگوها نیز باید گفت 
که همچنان به شــکل غیرمستقیم و با تبادل 
پیام از طریق انریکه مــورا صورت می گیرد و 
محتوای مذاکــرات نیز عمدتا به چند موضوع 
باقی مانده تحریمی مربوط می شود که آمریکا 

مطابق برجام باید آن ها را رفع کند.
امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه کشورمان 
نیز در ایــن خصوص گفــت:»در موضوعات 
محتوایی توافق نیز طبعاً جمهوری اســالمی 
ایــران کاماًل منطقی و مســتدل در مذاکرات 
حضور پیدا می کند و دســتور کار مشــخص 
اســت. ما در نهایــت این آمادگــی را داریم 
چنانچــه این دور از گفت وگوهــا با واقع بینی 
آمریکا و ســه کشــور اروپایی همراه باشــد، 
بتوانیم بــه نتایج مورد نظر همــه طرف ها و 
بازگشــت همه طرف ها به اجرای تعهداتشان 
در قراردادی که در سال ۲۰۱۵ میالدی امضا 
شد، برگردند و برسیم.« اینکه مذاکرات تا چه 
زمانی ادامه پیدا کند، هنوز مشــخص نیست 
اما به نظر می رسد تا به این جا گفت وگوها در 
مسیری جدی دنبال شده است. هرچند که در 
حال حاضر در مراحل ابتدایی این گفت وگوها 

هســتیم، قضاوت دقیق تر نیازمند کمی زمان 
بیشــتر است. گفت وگوها در دوحه، به واسطه 
ابتکار عمل ایران و نقشه راهی که تهران برای 
از سرگیری گفت وگوها و حل موضوعات باقی 
مانده ارائه شــده، در حال برگزاری اســت و 
پیشنهادات ایران همواره با واکنش های مثبت 

طرف غربی مواجه شده است.
چشم انداز مذاکرات دوحه

منابع مســئول ایرانی به روزنامه »الرای« 
گفتنــد غرب به توافق های بیــن المللی با ما 
حتی با روســیه بی اعتنایی کــرد به گونه ای 
که تمام قطعنامه هــا و معاهدات بین المللی 
به سرعت کنار گذاشــته شد، از این رو حتی 
اگر توافقی امضا شــود، اعتمــاد از میان رفته 
اســت؛ زیرا بایدن می تواند آن را پاره کند یا 
تحریم هایــی را تحت عناویــن مختلف وضع 
کند؛ چرا که هیــچ طرفی تصمیماتش را زیر 
سوال نمی برد. به اروپا نیز نمی توان اتکا کرد؛ 

زیرا از تصمیمات آمریکا پیروی می کند.
ایــن منابع تاکیــد می کنند اروپــا بهای 
تصمیمات نادرست اقتصادی خود را با اعمال 
تحریم علیه روسیه می پردازد و این امر ساکنان 
اروپا را به علت افزایش سطح تورم به تظاهرات 

سوق خواهد داد.بنابراین چگونه تهران می تواند 
روی  هرگونه تصمیمی از ســوی اروپا به نفع 
خود حســاب کند چنانچه با هرگونه تصمیم 
آمریکایی ناقض توافق هســته ای احتمالی در 
تضاد باشد؟ با این وجود مذاکرات هسته ای با 
هدف لغو تحریم های ایران از سرگرفته خواهد 
شــد. آمریکا به دنبال جایگزین انرژی بعد از 
اعمال تحریم روسیه است در نتیجه سفر بورل 
به تهران گواهی تمایل آمریکا برای بازگشــت 
ایران به بازار جهانی انرژی و از میان بردن بن 
بســت مذاکرات هسته ای است؛ چرا که هدف 
نخست آمریکا امروز محاصره اقتصادی روسیه 
و ایجاد شکاف میان این کشور و اروپایی است 
که بر مسکو برای تامین منابع انرژی اتکا دارد.
از این رو آمریکا به ایران برای ازســرگیری 
فروش نفت بــه صورت علنی قبــل از فصل 
زمســتان نیاز دارد به ویژه که مسکو کاهش 

صدور گاز به اروپا را آغاز کرده است.
فصل زمستان نیز مهم است چرا که شورای 
حکام آژانس انرژی اتمی، گزارش بعدی خود 
را درباره برنامه هســته ای ایــران ارائه خواهد 
کــرد. اگر دو طرف عقب نشــینی هایی انجام 
ندهند و به راه حلی دســت نیافته باشــند و 
تصمیم گرفته شــود گزارش منفی به شورای 
امنیت ارسال شود، ایران گام های بی بازگشتی 
را اتخــاذ خواهــد کــرد در نتیجــه احتماال 
مذاکرات به بن بست برسد. حتی در سرزمین 
اشــغالی، موضع مقامات از »نه« مطلق به هر 
گونه توافق هسته ای با ایران به »بله« مشروط 
تبدیل شده است به ویژه اینکه تمام رووسای 
نهادی نظامــی و امنیتی و مراکز پژوهشــی 
همگی از پیشــبرد مذاکرات حمایت می کنند 
و نمی خواهنــد ایران به بمب اتم دســت یابد 
زیــرا به نظر آنها ایران امــروز حتی بدون در 
اختیار داشــتن قدرت نظامی هسته ای خطر 
موجودیتی برای اســرائیل به شــمار می رود؛ 
بنابرایــن اوضــاع چگونه خواهد بــود اگر به 
سالح اتمی دســت یابد و رقابت هسته ای در 

خاورمیانه آغاز شود؟

چانه زنی غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه ادامه دارد

حرکت آرام احیای برجام روی ریل مذاکرات

قاهره دنبال تقابل مستقیم با تهران نیست

رایزنی های امنیتی مصر و ایران

تاکید اروپا بر ادامه مذاکرات اصلی احیای برجام در وین

یک رســانه عربی بــه نقل از منابع مصری بــا بیان اینکه 
تماس هایی میان مسئوالن مصری و ایرانی در سطح اطالعاتی 
انجام شده است، اعالم کرد که مسئوالن مصر در این تماس ها 
تاکید کرده اند که این کشور خواهان هیچ نوع درگیری با ایران 
در منطقه نیستند و قاهره خواهان حفظ و ارتقای روابط است.
به گزارش ایســنا، روزنامه العربــی الجدید به نقل از منابع 
مصــری اعالم کرد که اخیرا تماس هایی در ســطح اطالعاتی 
میان مســئوالن ایرانی و مصری انجام شــده و مسئوالن دو 
کشــور درخصوص پرونده های مرتبط با امنیت منطقه رایزنی 

کرده اند.
ایــن منابــع تاکید کردند که مســئوالن مصــری در این 
گفت وگوها بر خطرات هدف قرار دادن اســرائیلی ها در مصر 
از ســوی ایران تاکید و خاطرنشــان کردند که این مساله به 

توافقات میان دو کشور آسیب می زند.
منایع مصری می گویند: مسئوالن مصری به همتایان ایرانی 
خود گفتند که این کشور مخالف هرگونه خدشه وارد کردن به 
امنیت خود در سایه درگیری های میان تهران و تل آویو است 

و قاهره نیز در طول مدت گذشته پیوستن به طرح های نظامی 
ضد ایرانی را نپذیرفته است.

پیشــتر تل آویو مدعی شــده بود که ایران در حال برنامه 
ریزی بــرای ضربه زدن به اسرائیلی هاســت و به قاهره اعالم 
کرده بود که ایران به دنبال هدف قرار دادن اسرائیلی در مصر 

و امارات و ترکیه است.
این منابع خاطرنشــان کردند: طرف ایرانی به مســئوالن 
مصــری اعالم کرده اســت که ادعــای رژیم صهیونیســتی 
درخصوص هدف قرار دادن گردشــگران اســرائیلی در کشور 
ثالث دروغ اســت و ایران خواهان مخدوش شدن روابط خود 

با مصر نیست.
ایــن منابع در بخش دیگری از اظهارات خود اعالم کردند: 
درتماس های جدید میان مصر و ایران که در سطح اطالعاتی 
اســت، مصری ها بر این موضع تاکید داشــتند که این کشور 
خواهان هیــچ نوع درگیری بــا ایران در منطقه نیســتند و 
قاهره خواهان حفظ روابط در ســطح کنونی است و اگر ایران 
»سیاســت متعادلی« نســبت به همپیمانان مصر در منطقه 

خلیج فارس اتخاذ کند، باال بردن سطح همکاری میان تهران 
و قاهره در آینده امکان پذیر خواهد بود.

ایــن گزارش می افزایــد: قاهره علیرغم بحــران اقتصادی 
موجود ترجیــح می دهد که گزینه ای برای فشــار آوردن به 
تهران توسط کشورهای خلیج فارس نباشد و مقامات مصری 
همواره سیاســت بینابینی را درپیش گرفتــه اند؛ اگر چه در 
برخی موارد به دلیل فشارهای اقتصادی این سیاست شکست 

خورده است.
منابع مصری خاطرنشان کردند که مصری ها در تماس های 
اخیر با مســئوالن ایرانی به آن ها اطمینان داده اند که مواضع 
خصمانــه علیه ایران اتخاذ نخواهنــد کرد و در مقابل از ایران 
خواســتند که اقدامات مشــابهی درخصــوص پرونده اخوان 

المسلمین اتخاذ کند.
این منابع با طرح ادعای دیدار مســئوالن ایرانی با رهبران 
اخوان المسلمین مصر خاطرنشان کردند که قاهره نگرانی هایی 

نسبت به حمایت های ایران از این گروه دارد.
به گزارش ایسنا، منابع مصری پیش از این نیز اعالم کرده  
بودند که یک جریان قدرتمند در داخل نیروهای مسلح مصر 
و نهاد امنیت ملی این کشــور که وابسته به سازمان اطالعات 
هستند، اخیرا ایده مشارکت مصر در ائتالف نظامی علیه ایران 

را به طور کامل رد کرده اند.
ایــن منابع می گوینــد: فرماندهان ارشــد نظامی مصر در 
نشست های داخلی نیروهای مسلح به صراحت اعالم کرده اند 
که به طور کامل ورود به مقابله نظامی با ایران به شــکل های 
مختلف را نمی پذیرند و در نشســت های نهاد امنیت ملی این 

کشور این موضع بارها تکرار شده است.
بر اســاس این گزارش، نشست های نیروهای مسلح مصر و 
نهاد امنیت ملی این کشور در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر 
ایجــاد ناتوی خاورمیانه ای برای مقابله با ایران و تالش برخی 

طرف ها برای پیوستن مصر به این ائتالف برگزار شد.
در این راســتا، منابــع مصری می گویند: یکــی از اهداف 
اساسی سفر پیش روی عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر 
به عمان، رســاندن پیام اطمینان به ایران است مبنی بر اینکه 

قاهره تمایلی به مقابله مســتقیم با ایران ندارد. همچنین جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار اســت به عربستان سفر کند 
و نشســتی در سطح سران عربی و آمریکا در این کشور انجام 
شــود و انتظار می رود که در این نشست در خصوص تشکیل 
ائتالف نظامی گفت وگو شــود و کشورهای عربی توقع دارند 
که مصر نیز به این ائتالف بپیوندد. مخالف مصر با پیوستن به 
ائتالف ضد ایرانی موضع شــخصی عبدالفتاح سیســی نیست 
بلکه فرماندهان نظامی مصر بر این باورند که به دالیل مختلف 
هیــچ نیازی برای درگیری با ایران وجود ندارد زیرا ایران هیچ 
گاه با مصر دشــمنی نکرده اســت بلکه بالعکس توافقات غیر 
علنی میان نهادهای این دو کشور وجود دارد میبنی بر اینکه 

هیچ یک از دو طرف به یکدیگر تعرض نکنند.
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن نیز اخیرا در گفت وگو با 
شــبکه الجزیره تاکید کرد که هیچ گونه بحث و گفت وگویی 
درخصوص تشــکیل ائتــالف نظامی منطقه ای با مشــارکت 
اســرائیل مطرح نشده است و این مساله جزو برنامه های سفر 

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه نیست.
وزیر خارجه اردن همچنین تاکید کرد که تمام کشورهای 
عربی خواهان روابط خوب با ایران هســتند و برای رســیدن 
به این مرحله نیازمند گفت وگوهایی هســتیم که تمام دالیل 
تنش را از بیــن ببرد. روزنامه وال اســتریت ژورنال خیرا در 
گزارشــی به نقــل از مقامات آمریکایی و کشــورهای منطقه 
خاورمیانه مدعی شد که آمریکا در ماه مارس نشستی محرمانه 
با مقامات نظامی ارشد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، 
اردن، بحرین، قطر، مصــر و امارات متحده عربی برگزار کرده 
اســت تا بررســی کنند که چگونه می توانند با توانمندی های 

موشکی و پهپادهای ایران مقابله کنند.
به نوشــته این روزنامه آمریکایی، این مذاکرات که پیشتر 
فاش نشــده بود در شرم الشــیخ مصر برگزار شد و این اولین 
بــار بود که ایــن طیف از نظامیان عالی رتبه صهیونیســتی و 
کشــورهای عربی تحت نظارت ارتــش آمریکا برای گفت وگو 
درباره چگونگی مقابله در برابر آنچه »یک تهدید مشــترک« 

می خوانند، دیدار کردند.

سخنگوی ســرویس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا در یــک کنفرانس خبــری توضیحاتی را 
جهت شفاف سازی برگزاری مذاکرات غیرمستقیم 

برجامی میان ایران و آمریکا در قطر ارائه کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری کویت، 
پیتر استانو، سخنگوی سرویس سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا با اشــاره به برگــزاری مذاکرات 
غیرمستقیم برجامی میان تیم های مذاکره کننده 
ایــران و آمریکا در قطر، گفــت: مذاکرات احیای 
توافق هســته ای از وین به جــای دیگری منتقل 

نشده است.
استانو در یک  کنفرانس خبری در بروکسل در 
این باره بیان کرد: آنچه در حال حاضر در قطر در 
حال رخ دادن اســت، مذاکرات غیرمستقیم میان 
ایران و آمریکا با تســهیل گری اتحادیه اروپاست. 
این چیزی اســت که مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا شــنبه گذشته در سفرش به تهران 
اعالم کرد و گفت که ما توانستیم مانع را از سر راه 

برداریم و پیش خواهیم رفت.
او افزود: بــه عنــوان گام اول در این مرحله، 

مذاکرات نزدیــک را داریم که به معنی مذاکرات 
غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در زمینه پیدا 
کردن راهی برای پیش رفتن اســت تا آمریکا در 

نهایت بتواند به برجام ملحق شود.
سخنگوی سرویس سیاست سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا تاکید کرد: مباحثات میان شــرکای 
توافــق درباره برجام که هماهنگــی آن بر عهده 
جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 

اروپاست، هنوز قرار است در وین برگزار شود.
اســتانو همچنین گفت:مذاکرات در دوحه با 
تسهیل گری جوزپ بورل آغاز شد که انریکه مورا، 

معاونش به نمایندگی از او در آن جا حضور دارد.
او در پاســخ به این ســوال که مذاکرات وین 
چه زمانی از سر گرفته می شود، گفت: ما همیشه 
می گوییم فرصت موجود به نفعمان نیست و باید 
به سرعت پیس برویم، اما تعیین کردن زمان آن 
به جوزپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا بستگی 
ندارد، چون همه چیز به اراده شــرکای مذاکرات 
بستگی دارد که مسیر رو به جلو را در زمینه تدابیر 

نهایی پیدا کنند.«

این مقام اتحادیــه اروپا همچنین مطرح کرد: 
بنابراین، ما مایلیم به ســریع ترین شــکل ممکن 
پیــش برویم اما بگذارید قدم به قدم پیش برویم، 
همان طور که همیشــه در دیپلماسی این کار را 
می کنیم. بگذارید ببینیم که نتیجه این مذاکرات 
در دوحه چه می شــود و بعد امیدوار باشــیم که 
امکانش وجود داشته باشد شرکا برای از سرگیری 

مذاکرات در وین به سرعت گرد هم بیایند.
به گزارش ایســنا، اظهارات این ســخنگوی 
اتحادیه اروپا در پی این مطرح می شود که جوزپ 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
سه شــنبه در صفحه توییتــرش از آغاز مذاکرات 
غیرمستقیم برجامی میان ایران و آمریکا خبر داده 
و نوشــت: تیم من پس از رایزنی هایم در تهران از 
امروز به دوحه رفته تا تبادل نظرات غیرمستقیم 
میــان مذاکره کننــدگان ایرانــی و آمریکایی را 

هماهنگ و تسهیل کنند.
او افــزود: هــدف مذاکــرات پیشــبرد کارها 
درخصوص بازگشــت به حالت کامال عملیاتی و 

اجرایی برجام است.

وزیــر خارجه اردن ضمن رد کردن مســاله تشــکیل 
ائتالف نظامی منطقه ای با مشــارکت رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد که تمام کشورهای عربی خواهان روابط خوب 

با ایران هستند.
به گزارش ایسنا، ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در 
گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که هیچ گونه بحث 
و گفت وگویی درخصوص تشــکیل ائتالف نظامی منطقه 
ای با مشــارکت اســرائیل مطرح نشده است و این مساله 
جزو برنامه های ســفر جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا 
به منطقه نیســت. چیزی که در این راســتا مطرح شده 
اســت این بود که یک رسانه از عبداهلل دوم، پادشاه اردن 

ســوالی مبنی بر اینکه »آیا شــما از تاسیس یک ائتالف 
دفاعی عربی حمایت می کنید« و طبیعی است که اردن از 
هرگونه اقدام عربی مشــترک چه دفاعی باشد چه امنیتی 
و چه اقتصادی حمایت می کند. بنابراین وزیر خارجه اردن 
با این اظهارات گزارش های رســانه ای غربی و اســرائیلی 
مبنــی بر عزم تــل آویو و برخی کشــورهای عربی برای 
ایجاد ائتالف نظامی مشــترک با کمک آمریکا به منظور 
مقابله با ایــران را رد کرد. وزیر خارجــه اردن همچنین 
تاکید کرد که تمام کشورهای عربی خواهان روابط خوب 
با ایران هستند و برای رسیدن به این مرحله نیازمند گفت 

وگوهایی هستیم که تمام دالیل تنش را از بین ببرد.

نخست وزیر عراق در اظهاراتی به بیان محورهای سفر 
اخیر خود به تهران و ریاض پرداخت.

به گزارش خبرگزاری رســمی عــراق )واع(، مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در نشست کابینه این کشور 
درخصوص ســفر اخیرش به عربستان و ایران گفت: سفر 
به عربســتان بســیار خوب بود و در این سفر در خصوص 
مسائل مشــترک و سرمایه گذاری عربســتان در عراق و 
آینده آن و همچنین مســاله برق و بسیاری از پروژه های 
دیگــر رایزنی کردیم و بر اهمیت ایجاد منطقه ای با ثبات 
و آرام و نقش عراق در ایجاد فضای مناسب تاکید کردیم.

وی گفــت: در خصوص چالش هــای جهانی و امنیت 

غذایی در پی جنگ اوکراین و همکاری برای فراهم کردن 
نیازهای مردممان گفت وگو کردیم.

الکاظمی تاکید کرد: در سفر به جمهوری اسالمی ایران 
نیز در خصوص همین مســائل رایزنی کردیم، در رابطه با 
پرونده های مشــترک و همــکاری در موضوع انرژی و آب 
نیز گفت وگو کردیــم و برادرانمان در ایران آمادگی خود 
را برای سفر وزیر انرژی به بغداد و رایزنی درخصوص آب، 

برق و مشکالت دیگر اعالم کردند.
به گزارش ایسنا، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
اخیرا ســفری به عربســتان و ایران داشت و با مقامات دو 

کشور دیدار و رایزنی کرد.

رئوس مشترک سفر الکاظمی به تهران و ریاضتاکید اردن بر تعامل با ایران


