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تالش برای جلوگیری از درگیری ایران و طالبان
حســن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اســامی ایران در امور 
افغانستان در صفحه توئیتر خود از تشکیل کمیته مشترک با هدف جلوگیری از 

تکرار درگیری های مرزی میان دو کشور همسایه خبرداد.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، ظهر یکشنبه و ســاعاتی بعد از رویداد مرزی 
میان ایران و افغانســتان که در منطقه هیرمند رخ داد، کاظمی قمی در صفحه 
توئیتر خود نوشت: پس از درگیری در منطقه هیرمند، جلسه ای با حضور نماینده 
جمهوری اســامی و وزارت دفاع حکومت سرپرســت افغانستان تشکیل شد. 
وزارت دفاع حکومت سرپرســت، طی تماسی با نیرو های مرزی این کشور پرهیز 
از درگیری و تشــکیل کمیته مشترک جهت عدم تکرار این دست اقدامات را در 

دستور کار قرار داد.
کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه  ایران درباره درگیری مرزی نیروهای طالبان 
در مرزهای شــرقی کشور گفت: موضوع افغانستان و تحوالتی که در این کشور 
رخ می دهد برای ما بســیار حائز اهمیت است. اتفاقات دو روز گذشته که در مرز 
مشــترک ما با افغانستان رخ داده اســت برداشت ما براساس اظهارنظرهایی که 
مراجع ذیربط در جمهوری اســامی ایران داشته اند این است که به نظر می آید 
این اتفاقات ناشــی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به 
خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ســالهای گذشته ما اقدامی را در حوزه 
مرزی با افغانســتان برای ایجاد یــک دیوار امنیتی برای مقابلــه با بحث تردد 
قاچاقچیان و مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام دادیم در بخشی از این مناطق به 
نظر می رسد نیروهای مرزبانی افغانستان متاسفانه توجیه وضعیت مرزی نیستند 
و شــناخت دقیقی از مناطق مرزی و خطوط مرزی ما ندارند و برخی از اقدامات 

تحرکات آنها موجب ایجاد سوء تفاهم و برخورد مرزی می شود.
کنعانی بیان کرد: با اشرافی که به منطقه و مرزهای بین المللی دو کشور دارند 
با دقت به مسائل توجه دارند و تحرکات مرزی را رصد می کند و نسبت به صیانت 
از امنیت مرزی ما اهتمام جدی دارند و در این زمینه با مسئولیت و با دقت عمل 
می کنند ما همین انتظار را از مقامات حکومت سرپرســتی موقت افغانستان هم 
داریم که نیروهای مرزبانی خودشان را با دقت بیشتری توجیه کنند و نسبت به 
خطوط مرزی و خطوط مرزی بین المللی آنها را آشنا کنند، نسبت به وظایفشان 
توجیه کنند و ما شــاهد تکرار اینگونه اتفاقات نباشیم. روز یکشنبه سید مجید 
میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور جمهوری اسامی ایران نیز با اشاره 
به جزئیاتی درباره چگونگی رخداد مرزی بین ایران و افغانستان گفت: این موضوع 
با درایت و مدیریت نیروهای مرزبانی ما پایان یافت اما نیروهای مرزبانی افغانستان 

باید به حدود و جغرافیای مرزی توجیه شوند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور تأکید کرد: الزم است نیروهای مرزبانی 
افغانســتان به حدود و جغرافیای مرزی توجیه شوند و بارها این امر به مقامات 
افغانستان گوشزد شده است تا این موضوع باعث نشود تنش های محدود خاف 

میل و خواسته دو طرف صورت بگیرد.
میثم برازنده  فرماندار شهرســتان هیرمند نیز عصر یکشــنبه با بیان اینکه 
درگیری مــرزی خاتمه یافته اســت، گفت: علت این درگیــری در ناحیه مرز 
شهرستان هیرمند تجاوز مرزی از ناحیه طالبان به داخل خاک ایران بوده است.

ویژه

استقبال لبنان از ارسال سوخت ایران
وزیر انرژی دولت پیشــبرد امور لبنان در دیدار با یک مســئول آمریکایی 
تاکید کرد که اگر پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی شود ما نمی توانیم هیچ 
گونه بخششی در این راســتا را نپذیریم. به گزارش النشره، ولید فیاض، وزیر 
انرژی دولت پیشــبرد امور در لبنان با آموس هوکشــتاین، میانجی آمریکایی 
دیدار و در خصوص بحران ســوخت این کشور رایزنی کرد. فیاض درخصوص 
این دیدار گفت: من و هوکشــتاین به مســاله ســوخت ایران پرداختیم و با 
صراحت به او گفتم که باید برای مردم لبنان برق ایجاد کنیم و اگر پیشــنهاد 

ایران رسمی شود من نمی توانم هیچ گونه بخششی در این راستا را نپذیرم.
وزیــر انرژی و منابع آبی دولت پیشــبرد امور لبنان پیــش از این نیز در 
اظهاراتی گفت: ما از هر کمک و بخششی که از طرف دولت های دوست بیاید 

استقبال می کنیم.
پیش تر جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان در گفت وگو با شبکه 
المنــار تاکید کرده بود که بــا وجود امضای قرارداد با مصــر و اردن تصمیم 

سیاسی آمریکا مانع رسیدن برق و گاز به لبنان می شود.
وی در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
و همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از آن ها درخواست می کنم که سوخت 
ایرانی وارد کنیم، در این صورت از فردا ۱۰ ساعت در روز برق خواهیم داشت.

همچنین سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان اخیرا در گفت وگو 
با شــبکه المیادین درخصوص بحران سوخت لبنان تاکید کرد: »من حاضرم 
از ایران ســوخت وارد کنم اما مساله این است که دولت لبنان باید این امر را 
بپذیرد، هیچ کســی در لبنان جرات این کار را ندارد زیرا از تحریم های آمریکا 
می ترسند.« از ســوی دیگر وئام وهاب، رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان 
تاکید کرد که پیشــنهاد سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان برای 
آوردن ســوخت از ایران تحولی مثبت است و باید اجرایی شود. هرکس که با 

این پیشنهاد مخالفت کند باید رسوا شود.

سیاست همسایگی؛ »الجار ثم الدار«
مقامات جمهوری اســامی ایران بارها بر این موضــوع تاکید کرده اند که 
تهران دســت دوستی خود را با صداقت به سوی همسایگان دراز می کند. این 

اقدامی نمایشی نیست؛ بلکه گزینه راهبردی ایران است.
در واقع تهران بر این باور اســت که مبانی مشــترک ایران و کشــورهای 
همسایه بسیار بیشتر از اختاف نظرهای ناشی از برخی نگرانی های بی اساس 

و منافع زودگذری است که در سال های آینده اولویتی نیز نخواهد داشت.
به گزارش ایســنا، در طول سال های پس از پیروزی انقاب اسامی روابط 
ایران با برخی از کشــورهای همسایه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در مقاطع مختلف با فراز و نشــیب های مختلفی همــراه بود چنان که گاهی 
این روابط تحت تاثیر دخالت های کشــورهای ثالــث از جمله آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی، نبود مکانیزم های منطقه ای بــرای گفت وگو و یا در الویت قرار 
گرفتن نگاه ایدئولوژیک صرف به جای توجه به منافع ملی کشــورهای منطقه 
و حل مشــکات و اختافات بر ســر میز گفت وگو، تبدیل به رقابت های غیر 
ســازنده و یا حتی خصومت شده است، در همین راستا ایران به خصوص بعد 
از پایان جنگ تحمیلی در راســتای بهبود روابط خود با کشــورهای همسایه 
و منطقــه ابتکارات و طرح هایی را در قالــب گفت وگو های منطقه ای مطرح 
کرده اســت که این طرح ها در مقاطعی با استقبال کشورهای منطقه و برخی 
از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روبرو و باعث بهبود نسبی تعامات ایران 

با کشورهای منطقه شده است.

تدارک تهران برای سفر دیپلمات های کویتی
سفیر کشــورمان در کویت اعام کرد که منتظر سفر قریب الوقوع مسئوالن 
کویتی به تهران و وزیر خارجه ایران به کویت هستیم. به گزارش سفارت جمهوری 
اسامی ایران در کویت، محمد ایرانی، سفیر تهران در کویت تاکید کرد که منتظر 
سفر قریب الوقوع مسئوالن کویتی به تهران و همچنین سفر امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران به کویت به منظور مشــورت و رایزنی درخصوص روابط دوجانبه و 
تحوالت منطقه در سریع ترین زمان ممکن هستیم. سفیر کشورمان پیش از این 
نیز تاکید کرد: روابط میان وزیران خارجه ایران و کویت برقرار و خوب است، عاوه 
بر این روابط میان دو ملت نیز تاریخی است و انتظار می رود که روابط میان دو 
کشور بهتر و گسترده تر هم بشود. ایرانی گفت: حضور سفیر کویت در ایران یک 
فرصت بسیار خوب برای گسترش سریع روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها بوده 
و در راستای منافع دو کشور است. امیدواریم که این امر آغاز مبارکی باشد، ایران 
بیش از یک ماه است که با تعیین سفیر کویت موافقت کرده است و تهران آماده 
استقبال از وی به محض ورود و تقدیم استوارنامه است. وی در ادامه خاطر نشان 
کرد: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به زودی و احتماال طی چند هفته 
آینده به منظور رایزنی و مشــورت در خصوص روابط دوجانبه و تحوالت منطقه 
عازم کویت خواهد شد. سفیر ایران همچنین تاکید کرد: بعد از سفر علی ساجقه، 
معاون رئیس جمهور ایران به کویت انتظار می رود که برخی مســئوالن کویتی 
بزودی به تهران سفر کنند و ایران آماده تقدیم تجارب و نتایج پژوهش های خود 
در زمینه طوفان های خاک و گرد و غبار به کشــورهای همجوار به ویژه کویت و 

امضای یادداشت تفاهم در زمینه طوفان های شن و خاک با کویت است.

اکونومیک

استراتژیک

دیپلماسی

روزنامه وال اســتریت ژورنــال آمریکا در 
گزارشی نوشت که واشنگتن مشغول بررسی 
اعمال تحریم علیه یک شبکه جهانی است که 
مظنون به مشــارکت در حمل و نقل دریایی 
نفت ایران است. یک مقام ارشد دولت آمریکا 
گفت: »پیش بینی من این است تا زمانی که 
ایرانی ها پیشــنهادها را نپذیرنــد و به برجام 
بازنگردند، انتظار می رود که همچنان شــاهد 
این نــوع اقدامات اجرایی بــه طور منظم در 

آینده باشیم.«
بر اساس گزارش این روزنامه، دولت بایدن 
در نظــر دارد تحریم هایــی را علیه یک تاجر 
مســتقر در امارات عربی متحده و همچنین 

شبکه ای از شــرکت های مظنون به همکاری 
بــا ایران اعمــال کند. وال اســتریت ژورنال 
می گوید افــراد و ســازمان هایی که احتماال 
مورد تحریم آمریکا قــرار می گیرند مجموعه 
گســترده ای هستند که تاش کردند با وجود 
تحریــم ایران،   نفت این کشــور در بازارهای 
جهانی بفروشــند. بر اساس اســناد شرکتی 
که توسط وال اســتریت ژورنال مورد بررسی 
قرار گرفته سران این کمپانی ها، نفت مخلوط 
ایران را به عنوان نفت عراق به فروشنده های 
جهانی معرفی کــرده و فروخته اند. گامی که 
در جهت دور زدن تحریم ها علیه ایران صورت 

گرفته است. 

بر اســاس این گــزارش، افزایش احتمالی 
فشــارهای آمریــکا علیــه مجموعه هایی که 
به تهــران در جهــت دور زدن تحریم کمک 
می کنند همزمــان با کاهش امیدها از احیای 
برجــام صورت می گیــرد. گفتگوهای احیای 
توافق هسته ای چند ماهی است که در حالت 
تعلیق به سر می برد و آخرین دور مذاکرات در 
دوحه قطر که ماه گذشته میان ایران و آمریکا 
و با میانجی گری اروپا صورت گرفت نیز بدون 

نتیجه به پایان رسید. 
این گزارش همچنین می گوید این شبکه، 
نفــت ایــران را بــر روی آب از نفت کش به 
نفت کــش منتقل می کند و ســپس با جعل 

اســناد به عنوان نفت عراق به فروشنده های 
جهانی می فروشد.

منابع آگاه به وال استریت ژورنال گفته اند 
که »ســلیم احمد سعید« شهروند بریتانیایی 
کــه اصالت عراقی دارد فرد پشــت پرده این 
عملیات است. این در حالی است که شهروند 
مذکور منکر ادعای آمریکا و نقض تحریم های 
ایران شده است. این شهروند عراقی-انگلیسی 
گفته اســت: »مــن مالک شــرکت »آیکاون 
پترولیوم« و کشــتیرانی »راین« هستم. من 
مالک شــرکت »آیسوت« نیستم. شرکت های 
مــن به هیــچ وجه نفــت ایــران را با نقض 
تحریم های آمریکا ارســال نکرده اند و تمامی 

مبادالت مــن با عراق به طــور کامل قانونی 
بوده است.« به نوشــته وال استریت ژورنال، 
عمده نفت مخلوط ایران که شامل نفت خام 
و پاالیش شده است توسط مشتریانی در آسیا 
خریداری شده اســت. این روزنامه آمریکایی 
در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است 
که حتی شرکت های غربی مانند شل، اکسون 
موبیــل و صنایع کوک نیــز در این معامات 
مشــارکت داشــته اند. با این حال مقام های 
آگاه گفته اند از آنجایی که این شــرکت ها از 
روند پشت پرده این شبکه اطاعی نداشتند، 

اتهامی متوجه آنها نخواهد شد.
ایــن گزارش در حالی منتشــر شــده که 
پیشــتر بلومبــرگ گــزارش داده بــود که 
نفتکش هایی که تاکنون بــه ایران برای دور 
زدن تحریم هــا کمک می کردنــد، با اعمال 
تحریم های گسترده علیه روسیه، ایران را رها 

کرده و به یاری کرملین شتافته اند.

وال استریت ژورنال فاش کرد

نقشه آمریکا علیه شبکه صادرات نفت ایران

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت: 
احتمــال دارد در آینــده نزدیک در خصوص 
زمان مذاکرات به نتیجه برسیم و ما به عنوان 
جمهوری اســامی ایران از هر ابتکاری که به 
دستیابی توافق کمک کند، استقبال می کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در ابتدای نشســت خبری بــا خبرنگاران از 
مســوالن و امدادگرانی که در این ایام سخت 
در میدان برای امدادرسانی و نجات مصدومان 
و گرفتاران در سیاب حضور یافتند، قدردانی 

کرد.
کنعانی در پاسخ به ســؤال خبرنگاری در 
مورد موضع جمهوری اســامی ایران درباره 
تحوالت اخیر عراق گفت: عراق کشــور بزرگ 
و مهم همســایه ما اســت. ایــران به صورت 
طبیعی تحوالت جاری این کشــور را با دقت 
و با حساسیت دنبال می کند و همواره بر ثبات 
و اهمیت اســتقرار و امنیت این کشــور مهم 

همسایه دوست و برادر تاکید دارد.
وی ادامه داد: تحــوالت جاری که به نظر 
می رســد ناشــی از اختافات سیاسی داخل 
اســت همواره جزو امور داخلــی عراق بوده و 
معتقدیــم جریانات و احزاب و تشــکل های 
سیاســی عراق می توانند در چارچوب قانون 
اساســی و سازوکارهای قانونی این کشور و به 
روش  مسالمت آمیز و توام با احترام متقابل از 
وضعیت جاری عبور کنند و با تشــکیل دولت 
مردمی به توســعه و پیشرفت روزافزون عراق 

کمک کنند.
تاکید بر پیگیری حقآبه هیرمند

وی در پاسخ به ســوالی در مورد هیرمند 
گفــت: در ارتباط با حقآبه که اشــاره کردید، 
موضوع بسیار مهمی است. آقای رئیس جمهور 
اخیراً تاکید مضاعفی بر بحث ضرورت پیگیری 
حقآبه جمهوری اسامی ایران داشتند که در 
بحث رود هیرمند مشخصا این موضوع بسیار 

مهمی برای ما است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ما 
مســئله حقآبه را مبتنی بر قراردادهای قبلی 

میان ایران و افغانســتان موضوع بسیار مهمی 
می دانیم و تاکید داریم که التزام سرپرســتی 
موقت افغانســتان به مفاد قراردادهای قبلی 
میان ایــران و افغانســتان درخصوص حقآبه 
یک محک و یک بستر آزمونی مبنی بر میزان 
تعهد مقامات این کشــور بــه اجرای توافقات 

مشترک و رعایت حقوق همسایگان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آخرین 
جمله در مورد ایــن موضوع،حقیقت امر این 
اســت که ما هنوز شــاهد تحقــق انتظارات 
جمهــوری اســامی ایــران از برادرانمان در 
افغانســتان نیســتیم و میزان آبــی که وارد 
جمهوری اسامی ایران می شود بسیار ناچیز 
اســت و انتظار داریم برادران افغانستانی ما به 
تعهدات و مسئولیت خود در این ارتباط عمل 

کنند.
دریافت پیشنهاد بورل توسط تهران

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ 
به ســوالی در مورد مذاکرات بــا ۱+۴ گفت: 
جمهوری اســامی ایران همواره مبدع بوده و 
در مســیر مذاکره حضور داشته است. ما روند 
مذاکره را منطقی و معقول و برای رسیدن به 
توافــق جامع و تضمین کننده منافع ایران در 
چارچوب برجام به ویژه منافع اقتصادی ایران 

می دانیم.
وی افزود: در طی روزهای اخیر پیام هایی 
رد و بدل شــد و آقای بورل متنی را پیشنهاد 
داد مبتنــی بر اینکــه مذاکرات گذشــته و 
طرف ها این را دریافت کردند و ایران هم این 
پیشــنهادات را دریافت کرده است. همچنین 
گفت وگوی مفصل رئیس جمهور فرانســه با 
رئیس جمهور کشــورمان بخشــی از مسائل 

ناشی از این قضیه بود.
ســخنگوی وزارت خارجه با بیــان اینکه 
طرف  فرانسوی برای نزدیک  کردن دیدگاه ها 
انجــام می دهــد، گفت:  انجام  تاش هایــی 
مقامات دیگر کشورها از جمله وزرای خارجه 
تاش های انجام دادند و در تماس های مختلف 
تلفنی با وزیــر خارجه کشــورمان ابتکاراتی 
را برای نزدیک کردن دیــدگاه ها به یکدیگر 

مطرح کردند. ما به عنوان جمهوری اســامی 
ایــران از هر ابتکاری که کمک کننده باشــد 
برای دســتیابی به توافق اســتقبال می کنیم 
و همــواره واکنش مثبت نشــان داده ایم در 
این زمینــه تاکید می کنم مــا همواره مبدع 
و منعطــف بوده ایم و در میــز مذاکره حضور 

داشتیم.
وی افــزود: ایــن احتمــال دارد در آینده 
نزدیــک در خصوص زمان مذاکرات به نتیجه 
برسیم.ما به عنوان جمهوری اسامی ایران از 
هر ابتکاری که به دستیابی توافق کمک کند، 

استقبال می کنیم.
همکاری با آژانس برای ایران مهم است

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا تاثیر انتخاب نماینده 
جدیــد ایران در آژانس بــرای حل اختافات 
است، گفت: آقای نظیری اصل به عنوان سفیر 
جدید ما نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد 
در وین انتخاب شــده اند و همچنان به عنوان 
نماینده جمهوری اســامی ایران نزد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انتخاب شــده اند. این 
یک نقل و انتقال طبیعی اســت که باید بعد 
از بازگشــت ســفیر و نماینده قبلی ما انجام 

می شد. 
کنعانی تصریــح کرد: ســفیر جدید فرد 
مجــرب و دیپلمات با تجربــه و متخصص در 
این حوزه انتخاب شده است و عازم مسئولیت 
جدید خود شده اند و کار خود را آغاز کرده اند 
با وجــود دیپلماتی در این تــراز موضوعات 
مرتبط مــا در همکاری با آژانــس با دقت و 

اهتمام بیشتری دنبال می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در مجموع همکاری 
با آژانس برای ما بســیار حائز اهمیت اســت 
ایران کشــور مسئولیت  جمهوری اســامی 
پذیری در چارچوب آژانس اســت همواره به 
مســئولیت های خود عمل کرده و انتظار دارد 
هم آژانــس و مدیرکل آژانــس در ارتباط با 
موضوعات مرتبط با جمهوری اسامی ایران به 
طور حرفه ای و منصفانه و به دور از شائبه های 
سیاسی عمل کنند و بتوانند نقش تسهیل گر 

را در رونــد گفت وگوهای رفــع تحریم ها ایفا 
کنند.

مذاکره مستقیم درباره موضوع 
هسته ای و غیرهسته ای با آمریکا نداریم

مذاکــرات  پیشــرفت  دربــاره  کنعانــی 
غیرمســتقیم ایران و ایاالت متحــده درباره 
زندانی هــای ایرانی در آمریــکا در دو طرف 
گفت: ما مذاکره مســتقیم بــا دولت آمریکا 
درخصوص این موضوع و هیچ موضوع دیگری 
اعم از هســته ای و غیرهسته ای نداریم. گفت 
وگوها از طریق واســطه و مشــخصاً مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می شود.
وی ادامه داد: در ارتباط با زندانیان موضع 
ما مشخص اســت. انتظار داریم دولت آمریکا 
شــهروندان ایرانــی را که ظالمانــه و بدون 
دالیلی قضایی و صرفا به اتهام داشــتن نقش 
در دور زدن تحریم هــای ظالمانه آمریکا علیه 
ملت ایران بازداشــت کرده و برای آنها احکام 
جاعرانه صادر کرده اســت بدون قید و شرط 

آزاد کند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افزود: 
ما معتقدیم کــه بازداشــت هایی و زندانیان 
موجود در ایــران که مربوط به شــهروندان 
دوتابعیتــی آمریکا هســتند اوال مــا تابعیت 
دوگانــه را در جمهــوری اســامی ایران به 
رســمیت نمی شناســیم و اینها را شهروندان 
ایران می دانیــم و مبتنی بر حاکمیت قضایی 

خودمان با اینها تعامل کرده ایم.
ارتقای روابط و مناسبات 

دیپلماتیک با امارات 
کنعانی درباره گسترش روابط ایران و امارات 
گفت: روابط دیپلماتیک و رسمی بین ایران و 
امارات متحده عربی برقرار اســت و موضوعی 

به عنوان از سرگیری روابط دیپلماتیک میان 
دو کشور نداریم. سفارتخانه های هر دو کشور 
در تهران و ابوظبی فعال هستند ارتباطات در 

سطوح مختلف ادامه دارد.
شــاهد  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
شــکل گیری فضای مثبت سیاســی هم در 
روابط میان دو کشــور بودیم. مقامات دولت 
امارات مواضع مثبت جدیدی هم داشــتند و 
اخیرا اشــاره کردند که امارات تصمیم گرفته 

سفیر خود را به تهران اعزام کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: 
بنابرایــن در ارتباط با امارات وضعیت ما را به 
جلو است و پیش بینی می کنیم در سایه فضای 
سیاسی مثبتی که در منطقه شکل گرفته در 
حوزه روابط با امارات هم شــاهد ارتقاء سطح 
مناســبات دیپلماتیک و هم تعمیق و توسعه 
روابــط دوجانبه در حوزه هــای مورد عاقه و 
فی مابین باشــیم. عنوان پنج شرط عربستان 
برای گسترش روابط با ایران مباحث رسانه ای 
اســت و در حوزه واقع چنیــن چیزی وجود 
ندارد. وی درباره جنگ اوکراین گفت: موضع 
جمهوری اســامی ایــران در جنگ اوکراین 
مشخص است. ایران در کنار یک طرف و علیه 
طرف دیگر نبوده اســت و تاکید ایران صلح و 
راه حل سیاسی برای این بحران است و تمام 
تاش خــود را انجــام داده و زین پس انجام 

خواهد داد. 
کنعانی خاطرنشــان کرد: راهکار سیاسی 
بهترین راهکاری اســت کــه می تواند به این 
جنگ خاتمه ببخشد. در هیچ ابتکاری که به 
تشدید بحران کمک کند ورود نمی کنیم و در 
کنار یک طرف علیه طرف دیگر نخواهیم بود 

و انتخاب ما در بحث اوکراین صلح است.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد

 احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی

یک رسانه عربی در گزارشی به تحرکات اخیر عمان در 
راستای احیای برجام و نقش این کشور در وساطت میان 

ایران و آمریکا طی چهل سال گذشته پرداخت.
به گزارش ایســنا، الخلیج آناین در گزارشــی نوشت: 
روز به روز مشخص می شود که عمان بازیگری اساسی در 
هرگونه مذاکرات مرتبط با پرونده هســته ای ایران است 
و این کشــور به دلیل نقشــش در موفقیت توافق هسته 
ای در ســال ۲۰۱۵ اکنون به کشــور مورد اعتماد غرب 
تبدیل شده است. در این گزارش آمده است: سفر ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور ایران به سلطنت عمان در ماه می 
گذشــته غافلگیرکننده و یا عجیب نبود زیرا دو کشــور 
از ســالیان دور روابطی محکم و گســترده دارند اما این 
ســفر در زمانی انجام شــد که جامعه بین المللی با تمام  
توان خود فشــار می آورد تا توافقی جدیــد میان خود و 
تهران در خصوص پرونده هسته ای ایران با میانجی گری 
عمان حاصل شــود. چه بسا سفرهای متقابل میان تهران 
و مسقط و گفت  وگوهای عمان با ایران از یک طرف و با 
کشــورهای دیگر از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا از طرف 
دیگر همگی در راســتای تحقق هدفی واحد باشــد و آن 
رســیدن به توافق اســت. در این گزارش همچنین آمده 
اســت: چه بسا این تحرکات مداوم در زمانی که مذاکرات 
وین میان مجموعه کشــورهای بین المللی وتهران برای 
رســیدن به راه حل ریشــه ای و همچنین تاش ها برای 
نزدیک کردن رویکردهای تهران و واشــنگتن با شکست 
مواجه شده است، با این هدف باشد که پرسشی را مطرح 
کند مبنی بر اینکه آیا تاش های مســقط همانند ســال 
۲۰۱۵ می تواند منجر به توافق شود. نویسنده آورده است: 
طی چند ماه اخیر تحرکات فشــرده ای انجام شــد ؛ بدر 
البوسعیدی، وزیر خارجه عمان با رابرت مالی، مامور ویژه 
آمریکا در امــور ایران درخصوص تاش هــا برای احیای 

توافق هســته ای رایزنی کرد. بر اساس خبری که وزارت 
خارجه عمان منتشــر کرد البوســعیدی در ۲۷ جوالی 
تماسی تلفنی از سوی رابرت مالی دریافت کرد و دو طرف 
درخصوص مسائل مشــترک تبادل نظر کردند، در همان 
روز حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایرانی با همتای 
عمانی خود تلفنــی گفت وگو کرد و دو طرف درخصوص 
تحوالت مذاکرات هسته ای رایزنی کردند ، امیرعبداللهیان 
در این گفت وگو تاکید کرده است که تهران برای رسیدن 
به توافقی قوی و پایدار جدی اســت. در این گزارش آمده 
است: این رایزنی ها در ســایه اظهارات دو طرف ایرانی و 
آمریکایی انجام شــد؛ ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در ۲۶ جوالی تاکید کرده بود که واشنگتن آماده 
احیای برجام اســت در صورتی که ایران به طور سازنده 
وارد مذاکرات بر ســر توافقی شــود که از مدت ها پیش 
مطرح شده اســت. از ســوی دیگر امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجــه ایران ایران نیز در ۲۲ جوالی اعام کرده بود که 
توافق در دسترس اســت؛ توافقی که تقریبا ۹۶درصد آن 
کامل شــده است، وی همزمان گفت که این توافق منافع 
اقتصــادی ایران را تضمین نمی کنــد و تهران توافقی که 

منافعش را تضمین نکند امضا نخواهد کرد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: این اختافات و 
اظهارنظرها چند ماه پس از شکست توافق میان دو طرف 
مطرح می شود؛ زمانی که اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۲ از 
توقف مذاکرات هسته ای به دلیل عوامل خارجی خبر داد.
نویسنده همچنین آورده است: تماس های اخیر عمان 
برای اولین بار نبود و این کشــور طی ماه های گذشــته 
تحرکات خود را افزایش داد و چه بسا برجسته ترین آن ها 
ســفر رئیس جمهور ایران در ماه می گذشــته به مسقط 
است که گفته می شود این سفر در راستای روابط دوجانبه 

و رایزنی درخصوص پرونده هسته ای بود. 

المانیتور در گزارشــی نوشت که ذهنیِت کاری ای که 
اکنون موســاد بر پایه آن در ایران عمل می کند، این است 
که قدرت های جهانی سرانجام به توافقی با ایران خواهند 
رســید چرا که آمریکا، اروپا و ایران هر ســه به این توافق 

نیاز دارند.
عنــوان مقاله ســه روز پیش جوزف بورل، مســوول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپایی در فایننشــال تایمز، 
این بود کــه »اکنون زمان نجات توافق هســته ای ایران 
اســت.« مقام های اســرائیلی، با این ارزیابی بورل موافق 
هســتند. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیل در اورشلیم 
بــه المانیتور گفت: »بورل تاش کرد تــا این لحظه را تا 
جایی که می توانســت، به تاخیر انــدازد. اما او هیچ چاره 
دیگری نداشــت. توافق روی میز است. به نظر می رسد که 
هر دو طرف از این تماس ها خســته اند و ظاهرا به نقطه 

پایان رسیده اند.«
این منبع ارشد اســرائیلی یادآور شد که »آمریکایی ها 
هم از این وضعیت ســرخورده شده اند.« این منبع افزود: 
»رابــرت مالی، نماینــده ویژه آمریکا، اخیــرا پیامی را به 
اســرائیل منتقل کرد که او باور نــدارد که ایرانی ها، متن 
پیشــنهادی بورل را بپذیرند.« از نظر مالــی، این توافق، 

مرده است.
مقام های رســمی در اورشلیم از این وضعیت راضی اند. 
چشم انداز اسرائیل برای تاخیر انداختن یک توافق تازه یا 
اصاح شــده با ایران، در ابتدا چندان مورد توجه نبود اما 
اکنون به نظر می رســد که کارزار اسرائیل به یک پیروزی 
تاریخی قطعی رســیده است. یک منبع ارشد دیپلماتیک 
در خاورمیانه هم به المانیتور گفت: »در ایران هم مخالفت 
محکمــی با توافق وجود دارد. مقامات ارشــد ایران توافق 

تازه را به عنوان سند تسلیم می بینند.«
آیا اســرائیل، اکنون می تواند )مرگ برجام را( جشــن 

بگیرد و بر دســتیابی به توافقی با آمریکا بر سر یک طرح 
مشــترک تمرکز کند که فشــار بر ایران را افزایش دهد و 
جنگ فشــرده فرسایشی اش علیه ایرانی ها را هم به پیش 

ببرد؟ احتماال نه.
یک منبع دیگر دیپلماتیک اســرائیلی که سال هاست 
تماس با ایران را پیگیری می کند، می گوید: »توافق هسته 
ای با ایران همچون گربه ای اســت که گمان می رفت نُه 
جان دارد. اکنون جان نهم او هم گرفته شده اما به زودی 
در خواهیم یافت که این گربه، جان های بی شماری داشته 
اســت. چیزی نمرده است. دســت آخر، دو طرف منافع 

روشنی در رسیدن به توافق دارند.«
بــه باور ایــن منبع، بیانیــه جوزپ بــورل، پایان این 
مســیر نیســت. مهلت واقعی در نوامبر ســر می رسد اگر 
هیچ پیشــرفتی تا انتخابات میاندوره ای کنگره به دست 
نیامده باشــد. این منبع می گوید: »آن زمان، وقتی است 
که اســرائیل واقعا می تواند جشن بگیرد. اما اکنون، کارها 
گره خورده است همانطور که بارها در گذشته گره خورده 

بود...«
یک منبع ارشد اطاعاتی اســرائیل به المانیتور گفت: 
»رد پول را بگیر، سپاه پاسداران هم یک امپراطوری مالی 
اســت. آنها چندان نگران جنبه های نمادین نیستند. آنها 
مشکلی با ماندن نام ســپاه در فهرست تروریستی ندارند 
مشــروط بر آنکه به فعالیت های اقتصادی و مالی شــان 
امکان تداوم داده شــود. درباره تضمین هــا هم، ایرانی ها 
می دانند که با توجه به سیســتم سیاسی آمریکا، این کار 
شــدنی نیســت.« خاصه آنکه، تاش های بی پایان برای 
رســیدن به توافقی با ایران به پایان رسیده است و به یک 
مهلت حساس نزدیک می شود. اما چه چیزی در آن سوی 
این مهلت نهفته اســت؟ احتماال یــک مهلت تازه و باز به 

همین ترتیب.
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