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برگزاری رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین
وزارت دفاع چین اعالم کرد که این کشــور به همراه ایران و روسیه از دیروز 

رزمایش مشترک دریایی پنج روزه را در خلیج عمان آغاز شد.
به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت دفاع چین آمده است: بر اساس توافقات انجام 
شده بین نیروهای مسلح روسیه، چین، ایران و سایر کشورها، رزمایش مشترک 
دریایــی »کمربند امنیتی دریایی ۲۰۲۳« را از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ مارس)۲۴ تا ۲۸ 

اسفند ماه جاری( در خلیج عمان برگزار می کند.«
براساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این رزمایش مشترک در سال های ۲۰۱۹ و 
۲۰۲۲ نیز برگزار شده بود. ناوشکن موشک اندازی »نانینگ« چین در این رزمایش 
حضور دارد. براســاس این بیانیه، این رزمایش مشترک به توسعه همکاری های 
میان نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده و افزایش آمادگی مشترک برای 
تامیــن امنیت دریایی و ایجاد انــرژی مثبت برای صلح و ثبات منطقه ای کمک 
می کند. در واکنش به این رزمایــش ، »جان کربی«، هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شــورای امنیت ملی آمریکا در گفت وگویی با شبکه سی ان ان در پاسخ 
به ســوالی درباره رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه که از امروز آغاز 
می شود، گفت: آن ها رزمایش نظامی انجام می دهند و این اولین باری نیست که 
چین و روسیه با هم رزمایش انجام داده اند. کربی افزود: بنابراین، ما مسلما آن را 
رصد می کنیم تا مطمئن شویم هیچ تهدیدی ناشی از این رزمایش برای امنیت 
ملی ما یا متحدانمان در منطقه وجود ندارد، اما کشورها رزمایش انجام می دهند، 

ما هم همیشه انجام  می دهیم. با دقت آن را رصد خواهیم کرد.

استراتژیک

مخالفت نتانیاهو با سفر بورل به اسرائیل

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی از مخالفت این رژیم با سفر »جوزف بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تل آویو خبر داد. به گزارش ایرنا، رادیو 
ارتش رژیم صهیونیســتی دیروز چهارشنبه اعالم کرد: تل آویو استقبال از بورل 
را به دلیل اظهارات ضد اســرائیلی او نپذیرفت. برپایه این گزارش، بورل چند بار 
درخواســت سفر داشت اما وزارت خارجه رژیم اسرائیل به آن پاسخ نداد و علت 
آن نیز اظهارات بورل علیه این رژیم است. مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اخیرا در هفتم ماه مارس جاری در الجزایر گفته بود که تنها کابینه رژیم است که 
خواهان صلح براساس راهکار موسوم به »دو دولتی« نیست. البته گفتنی است که 
اســرائیل از تالش های بی وقفه سیاستمدار کهنه کار اروپا برای نجات برجام هم 
خشمگین است. رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع گفت: بورل 

استحقاق آن را ندارد که در اینجا حضور داشته باشد.

ادعای پاریس درباره بازداشت
شهروندان فرانسوی در ایران

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به صحبت های همتای ایرانی خود 
درخصوص اتباع فرانسوی بازداشت شده در ایران، آن را »نگران کننده« توصیف 

کرد.
به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، آنه کلر لجندر، سخنگوی وزارت خارجه 
فرانســه روز سه شنبه در واکنش به صحبت های ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان در رابطه با اتباع فرانســوی زندانی در ایــران عنوان کرد که 

صحبت های وی »نگران کننده« بوده است.
وی مدعی »دســتگیری خودســرانه« اتباع خارجی در ایران شد و همچنین 
ادعا کرد که ایران معاهده بین المللی برای مشــخص کردن روابط کنســولی را 

زیرپا می گذارد.
به گزارش ایسنا، این ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پی آن مطرح 
می شود که ناصر کنعامی در آخرین نشست خبری در سال ۱۴۰۱ درباره زندانیان 
فرانسوی در ایران و اینکه آیا ایران قصد آزاد کردن آنها را دارد؟ گفت: بارها مواضع 
ایران در ارتباط با زندانیان اعالم شده است. افرادی که بازداشت شده اند در داخل 
ایران در ارتباط با اغتشاشات اخیر دارای نقش آفرینی هایی بودند و اقدامات آنها 
منطبق با قوانین ملی ایران اقدامات مجرمانه ای بود و در این ارتباط بازداشــت 

شدند و روند قضایی در خصوص آنها در حال اجرا و انجام است.
کنعانــی اعالم کرد: در ارتباط با اینگونه بازداشــت شــدگان، گفت وگوها و 
ارتباطات سیاسی و کنسولی بین طرف های ذیربط ایران و کشورهای متبوع این 

شهروندان در حال انجام است.

 رویداد

پولیتیک

و  دوستی  ســیگنال های  بی ســابقه ترین 
رفاقت از ســمت ریاض بــرای تهران مخابره 
می شود ؛ عربســتان آنچنان مشتاق روابط با 
ایران است که گفته به دنبال سرمایه گذاری 

سریع در ایران است. 
شورای وزیران سعودی نشستی به ریاست 
ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه این کشــور 
برگزار کرد و به بررسی توافق تهران و ریاض 
پرداختند. وزیران ســعودی در این نشســت 
نسبت به تداوم گفت وگوهای سازنده با تهران 
بر اســاس توافق انجام شــده ابراز امیدواری 
کردند.در این نشســت بر اهمیت این توافق 
در راســتای تحقق ثبات و امنیت در منطقه 

تاکید شد.
رئیس سابق ســازمان اطالعات عربستان 
ابراز امیدواری کرد که توافق ایران و عربستان 
برای عادی ســازی روابط میان دو کشــور به 
تحــوالت مثبت در منطقــه خاورمیانه منجر 

شود.
»ترکی الفیصل«، رئیس ســابق ســازمان 
اطالعات عربســتان ســعودی در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانســه درباره توافق عادی سازی 
روابط ایران و عربســتان کــه با میانجی گری 
چین انجام شــد، اظهــار داشــت: من فکر 
می کنم که این توافق روی مســائلی همچون 
یمن تاثیراتی داشته باشد. امیدوارم در سوریه 
که جنگ و خونریــزی در آن همچنان ادامه 

دارد نیز چنین باشد.
ایــن شــاهزاده ســعودی با بیــان اینکه 
تردیدهایی نســبت به این توافق دارد، افزود: 

اما ایــن تردیدها اهمیتی ندارند. این شــک 
و تردید کســانی اســت که توافقنامه را امضا 
کرده اند. به نظر می رســد که هنوز این تردید 
وجود دارد که توافق چقدر می تواند زود اجرا 
شود. وی که در ســال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ 
رئیس ســازمان اطالعات عربستان بوده است 

همچنین به نقش چیــن برای حصول توافق 
تهران و ریاض اشــاره کرد و گفت: نه ایاالت 
متحده و نــه اروپا نمی توانســتند »میانجی 
صادق« باشند و مانند آنچه چین به آن کمک 
کرده اســت، توافق بین عربستان سعودی و 

ایران تضمین کنند.

ترکی الفیصل ادامه داد: چین کســی بود 
که توانســت این کار را انجام دهد زیرا روابط 

خوبی با هر دو کشور دارد.
وی خاطر نشان کرد که چین ضامن توافق 
عربستان و ایران است که از سوی پکن برای 
احیای روابط دیپلماتیک اعالم شــد و این به 

معنای دوری از واشــنگتن نیست. خبر وزیر 
اقتصاد عربستان از سرمایه گذاری در ایران

»محمد الجدعان« وزیر دارایی عربســتان 
در دومیــن دوره کنفرانس بخش مالی گفت: 
بعد از توافق بین دو کشور، سرمایه گذاریهای 
عربســتان در ایران ممکن اســت بســیار به 

سرعت اتفاق بیفتد.
وی افزود: فرصت های زیادی برای سرمایه 
گذاری عربستان در ایران وجود دارد و موانعی 
برای سرمایه گذاری با ایران در سایه برقراری 
ثبات در منطقه و احترام به مفاد توافق وجود 
ندارد. الجدعان تصریح کرد که ایران همسایه 
ما بوده و هست و برای صدها سال خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد کــه مادامی که به 
توافقات پایبند بوده، حقوق حاکمیتی و عدم 
دخالت در امــور داخلی و کنوانســیون های 
ســازمان ملل را رعایت کنیم، هیچ مســئله 
ای وجود ندارد که جلوی عادی سازی روابط 
و ســرمایه گذاری را بگیرد. بــرای تمرکز بر 
توسعه اقتصادی، ما و آنها به ثبات نیاز داریم.
درهمین راســتا، باراک راوید، یک روزنامه 
نــگار منتقد نتانیاهو در توییتی مدعی شــد: 
ایــران از طریق چین با کشــورهای اتحادیه 
عرب کانال مالی اختصاصی ایجاد کرده است.
ایــن روزنامــه نــگار در صفحــه توییتر 
خــود نوشــت: »نشســت زودهنــگام ایران 
و کشــورهای عــرب در پکن برای بررســی 
ایجاد خط مالی جدید بــا میانجیگری چین 
 برگزار خواهد شــد. جزئیــات این خط مالی 

همچنان نامعلوم است.«

عربستان در تدارک سرمایه گذاری اقتصادی در ایران است

مخابره سیگنال های رفاقت ریاض به تهران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد

پیگیری آزادی زندانیان، بی اعتنایی به وضعیت برجام

نیویورک تایمز بررسی کرد

تاثیر امنیت آرامکو  بر آشتی کنان عربستان با ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در 
نشســتی خبری به سوالی درباره جزئیات توافق 

با ایران درباره تبادل زندانیان پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
امور خارجــه آمریکا در یک نســت خبری که 
مشــروح آن در وبگاه وزارت امــور خارجه این 
کشــور منتشر شده اســت، در پاسخ به سوالی 
مبنــی بر ایــن که آیا بــا توجه به ســفر راجر 
کارســتن، نماینده ویژه دولــت آمریکا در امور 
گروگان ها به قطر، مقدمات توافقی با ایران برای 
تبادل زندانیان در حال فراهم شــدن اســت و 
جزئیات آن چیست، گفت که کارستن در درجه 
اول برای شرکت در نشســت امنیتی جهان به 

قطر رفته است.
پرایــس ادامه داد: مســلما وقتــی موضوع 
آمریکایی هایی مطرح اســت که در جهان و نه 
فقط در ایران به شکل غیرقانونی زندانی هستند، 
به طور خســتگی ناپذیری از هــر طریق ممکن 
تالش می کنیم تا شاهد آزادی سریعشان باشیم. 
شما به خوبی می دانید که ما از ابتدای این دولت 
اولویتی را که برای این موضوع قائل هســتیم، 
بــه حکومت ایران منتقــل کرده ایم. اما این که 
توضیح دهیم دقیقا چــه کارهایی در این روند 

کرده ایم، هیچ کمکی نمی کند. ما تعهد راسخی 
نســبت به این داریم که هر کاری از دستمان بر 

می آید، برای آزادی آن ها بکنیم.
پاسخ پرایس به این سوال در پی این مطرح 
می شــود که وزیر امور خارجه ایــران اخیرا در 
گفت وگویی خاطرنشان کرده بود: تبادل پیام ها 
همچنــان در گفت وگوهــای لغــو تحریم ها در 
جریان است و در موضوع تبادل زندانیان به یک 
توافق در روزهای اخیر دست یافتیم و اگر همه 
چیز از طرف آمریکا خوب پیش برود در روزهای 

آینده انجام خواهد شد.
او از امضا و تایید غیرمســتقیم ســندی در 
ایــن رابطه میان ایران و آمریکا از مارس ســال 
گذشته خبر داده بود که زمینه اجرای آن اکنون 
فراهم شــده اســت و طرف آمریکایی در حال 

آمادگی های فنی خود برای اجرای آن است.
پرایس این اظهارات را یک شــنبه شــب در 

گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس رد کرد.
اظهارات چند روز اخیر ایران و آمریکا در این 

باره، دســت مایه گمانه زنی های رسانه ها و منابع 
خبری درباره وجود چنین توافقی میان ایران و 
آمریکا و در جریان بودن مذاکراتی غیرمسقتیم 

بر سر آن شد.
در پی این واکنش ها، ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه تصریح کــرد: از ماه مارس 
سال گذشته میالدی از طریق یک واسطه توافق 
مکتوبــی در خصوص تبادل زندانیــان به امضا 
رسیده که نماینده معرفی شده رسمی آمریکا نیز 
آن را امضا کرده اما به بهانه های مختلف تاکنون 

از سوی دولت آمریکا اجرا نشده است. 
در هفته های اخیر نیــز تبادل پیام های غیر 
مستقیم برای به روزرســانی آن در جریان بوده 

است.
سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه 
نشســت خبری اش در پاسخ به این که در حال 
حاضر سیاســت دولت آمریکا را در قبال ایران 
چگونــه ارزیابی می کند، مدعی شــد که ایران 
چالش های متعــددی در حوزه های مختلف، از 

جمله فعالیت های هســته ای ایجاد می کند که 
این دولت آمریکا، بــر خالف دولت قبلی که به 
طور مثال، در زمینه توافق هســته ای شــکافی 
میان آن و متحدان اروپایی اش وجود داشــت، 
توانســت در زمینه این چالش ها و در راســتای 

منافعش با شرکا و متحدانش همکاری کند.
او در ادامه مدعی شــد که ایــران بر خالف 
اظهاراتــش در ابتدای دولت جــو بایدن، آماده 
بازگشت دوجانبه به اجرایی کردن برجام نبوده 

است.
مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین چند 
ماه اســت که به دلیل برخی مسائل باقی مانده 
با وقفه روبه روســت و نتایج ملموسی به دنبال 

نداشته است.
مقامات ایران تاکیــد کرده اند که در صورت 
نهایی شدن توافقی در وین که در راستای منافع 
ملی ایران باشد و به لغو کامل تحریم های ایران 
بیانجامد، اقدامات هسته ای ایران را که در پاسخ 
به بدعهدی شرکای غربی برجام انجام شده بود، 

به حالت قبل بازمی گرداند.
وزیر امور خارجه ایران اخیرا درباره مذاکرات 
لغو تحریم ها اظهار داشــت کــه » جمع بندی 
گفت وگو برای لغو تحریم ها در دسترس است.«

او تاکیــد کرد کــه »مقامــات آمریکایی در 
اتخــاذ تصمیم نهایی جرات و جســارت الزم را 
تاکنون نتوانســته اند از خود به نمایش بگذارند، 
در حالی که طرف ایرانــی را عقالنیت، با ابتکار 
و با شــجاعت، خیای شــفاف در میــز مذاکره 
غیرمســقیم ایده های رو به جلو را مطرح  کرده 

است.«
پرایس در ادامه گفت: برجام در دســتور کار 
نیســت. آنچه در دستور کار قرار دارد، همکاری 
با متحدان اروپایی و دیگر متحدان و شرکایمان 
در خاورمیانــه و جهــان بــرای مقابلــه با این 
برنامه]هســته ای[ و اعمال فشار بیشتر بر ایران 
در پاسخ به ناسازگاری و پیشرفت های مداوم آن 

در برنامه هسته ای اش است.
او همچنیــن با نادیده گرفتــن نقش دولت 
کشورش در ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه، 
ادعاهایــی را علیه نقش ایــران در منطقه تکرار 
کرد، از جمله »تامین مالی گروه های تروریستی 

منطقه.«

پنج سال پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد 
و حاکم عملی عربستان سعودی، به رهبر عالی 
ایــران حمله کرد و اظهاراتی علیه او بیان کرد، 
اما هفته گذشته در تحولی که جهان را شگفت 
زده کرد، سعودی ها نه تنها روابط دیپلماتیک با 
تهران را دوباره برقرار کردند بلکه همچنین در 
یک موضع گیری غافلگیرکننده، از »سرنوشت 

یکسان« دو کشور سخن گفتند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد 
کــه همگرایــی دیپلماتیک میان عربســتان 
ســعودی و ایران، پس از سال ها نزاع نیابتی در 
سراسر خاورمیانه، کودتایی برای چین بود که 
این توافق را تسهیل کرد. همچنین گشایش و 
آرامشــی بود برای ایران که با ناآرامی داخلی و 
نیز با اقتصادی دســت به گریبان است که زیر 
تحریم هایی سخت، زمینگیر شده است. اما اگر 
همکاری تازه میان دو طرف واقعا ریشه بگیرد، 

عربســتان سعودی هم بهره زیادی خواهد برد. 
این پیمان می تواند به خاموش شدن تنش های 
منطقه ای بینجامد که به شعله گرفتن جنگ ها، 
کارزارهــای رســانه ای و ارســال پهپادهــا و 
موشــک هایی انجامید که بر فراز شبه جزیره 
عربی پــرواز می کردند. حل و فصل منازعه ای 
که بودجه دولت عربســتان را تلف می کند، به 
شــهرتش آسیب می زند و مانع سرمایه گذاری 
می شود، به اولویت بن سلمان تبدیل شده که 
در تالش برای بازسازی بنیادین اقتصاد و جامعه 
این پادشاهی است به این امید که کشور را به 
یک هاب جهانی برای تجارت و فرهنگ تبدیل 
کند. وزیر امور خارجه سعودی، شاهزاده فیصل 
بن فرحان، پس از بیانیه مشــترک دو کشــور 
در توئیتــی گفت: »کشــورهای منطقه، یک 
سرنوشت مشترک دارند که همکاری میان ما 
را به یک ضــرورت تبدیل می کند تا الگویی از 

رفاه و ثبات را بنا کنیم.« دیرزمانی اســت که 
رقابت میان دو کشور اسالمی، که تنها با ۱۵۰ 
مایل آب های خلیج فارس از هم جدا می شوند، 
سیاســت و تجارت در خاورمیانه را شکل داده 
است. زمانبندی این ســازش برای بسیاری از 
تحلیلگران یک غافلگیری بود؛ تا همین اواخر، 
مقام های رسمی ســعودی گفته بودند که در 
گفت وگوها با ایران، پیشرفت اندکی به دست 

آمده است.
چندین کارشناس امر سیاست در واشنگتن، 
نقش چین در این مصالحه را به عنوان چالشی 
برای ســلطه کمرنگ شــونده ایاالت متحده 
آمریــکا در خاورمیانه تصویــر کردند. در واقع 
برخی مقام های خلیج فارس می گویند که آنها 
نمی توانند بیش از این بر آمریکا برای تضمین 
امنیت شــان حســاب باز کنند و بنابراین باید 
مشکالتشــان را خودشــان حل و فصل کنند 
و اینکــه چین آماده ارائه ســالح، فن آوری و 
سرمایه گذاری در منطقه است بی آنکه شرط 
و شروطی را ضمیمه کند. اما دیگر تحلیلگران 
هشدار داده اند که محمدبن سلمان پس از چند 
سال، به یک رویکرد واقع گرایانه تر در سیاست 
خارجی رو آورده اســت. آنها می گویند هرچند 
ایاالت متحده همچنان شــریک برتر امنیتی 
این پادشاهی است اما به هرحال نمی توانست 

میانجی توافقی میان عربســتان و ایران باشد 
آن هم بــه خاطر روابط عمیقا آشــفته اش با 

جمهوری اسالمی. 
یاسمین فاروق، اســتاد غیرمقیم در بنیاد 
کارنِگــی برای صلــح بین المللــی می گوید: 
»این گونه نیســت که عربستان سعودی کامال 
آگاه نباشــد که حتی یک تضمین چینی هم 
محدودیت های خودش را دارد. سعودی ها، در 
گذر این چند ســال، درس های بسیار سختی 
آموختنــد از جمله اینکه مجبوریــم به تنوع 

روابطمان ادامه دهیم.«
بــه باور تحلیلگران، ایــن واقعیت که ایران 
از جســارت و توانایــی انجام عملیاتی شــبیه 
حمالت پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی 
آرامکو در ســال ۲۰۱۹ برخوردار اســت – آن 
هم با پیامدهای فوری بســیار اندک – لحظه 
کارسازی برای ســعودی ها بوده است. به نظر 
می رســد که این رخداد بخشی از عوامل سوق 
دادن ســعودی ها به گفت وگو با ایران از سال 

۲۰۲۱ بوده است.
محمد الســوالمی، رئیس یک اندیشــکده 
در ریــاض که بر ایران تمرکــز دارد، می گوید: 
»سیاست خارجی سعودی بسیار روشن است: 
آنهــا می خواهند که هرگونه تفاوت، اختالف یا 
منازعــه ای را از گذر دیپلماســی حل و فصل 

کننــد و برای چنین هدفــی در رابطه با ایران 
هم به سختی تالش کرده اند. سعودی ها اکنون 
می خواهند که در این زمینه تالش کنند چرا که 
فکر می کنیم در آینده نزدیک ممکن است در 
روابط ایران با جامعه بین الملل دشواری هایی 
بروز کند، بر سر مسائلی چون بحران روسیه و 
غنی سازی اوارنیوم در ایران. بنابراین بهتر است 
این پیام مثبت را ارسال کنیم و ببینیم که چه 

نتیجه ای حاصل می شود.
به گزارش دیپلماســی ایرانــی ، نیویورک 
تایمز تاکید می کند که چرخش بن ســلمان 
به ســمت حل و فصل منازعــات منطقه ای، 
همچنین معلول تمایل وی به تبدیل عربستان 
سعودی به یک قدرت جهانی متکی به خود، و 
نه یک کشور مشــتری آمریکاست. بن سلمان 
کشــور خود را به عنوان یک ســنگین وزن و 
رهبر سیاسی خاورمیانه می بیند که دیگر مانند 
گذشته، وابسته به آمریکا نیست و مشتاق است 
که روابطش در آسیا، اروپا و آمریکای التین را 
مستحکم کند. البته نه به این معنی که به این 
زودی ها، آمریکا را به عنوان ضامن اصلی امنیتی 
اش کنــار بزند اما به هرحال به معنی تضعیف 
نســبی برتری آمریکا در منطقه با گســترش 
پیوندها با چین، کره جنوبی، هندوستان و دیگر 

قدرت هاست.

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد 
از کشــورمان به کشورهای همسایه تعرض شود، از توافق 

ایران و عربستان استقبال کرد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری رســمی 
عراق)واع(، محمد شــیاع السودانی، نخست وزیر عراق در 
اظهاراتی تاکید کرد که بغداد خواستار شراکت های پایدار 

با ملت های دوست است.
وی گفت: اجازه نخواهیم داد که خاک عراق ســکویی 

برای حمله به کشورهای همجوار باشد.

الســودانی خاطرنشــان کرد که همه طرف ها باید به 
حاکمیــت ما احترام بگذارند و عــراق به گذرگاهی برای 

تعرض به کشورهای همجوار تبدیل نخواهد شد.
نخســت وزیر عراق تاکید کرد که در مســاله دخالت 
ایران در امور عراق اغراق شــده اســت و همه خواســتار 

استقالل عراق در تصمیم گیری هستند.
وی گفــت کــه از توافق ایــران و عربســتان برای از 
سرگیری روابط اســتقبال می کنیم.ایران همسایه ماست 

و شراکت هایی با هم داریم.

دبیرکل اتحادیه عرب توافق ایران و عربستان را بسیار 
مثبت توصیف کرد. به گزارش ایســنا به نقل از رای الیوم، 
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در نشســت خبری 
مشترک با نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور 
لبنان در بیروت اعالم کرد که نشست سران عرب ماه می 

در ریاض برگزار خواهد شد.
وی توافق اخیر میان ایران و عربستان برای از سرگیری 

روابط را نیز »بسیار مثبت« توصیف کرد.
ابوالغیــط تاکید کرد که نتایج اولیــه این توافق ایجاد 

نوعی ثبات سیاســی و امنیتی میان دو کشــور است اما 
تاثیر آن بر ســایر موضوعات منطقه هنوز مشخص نیست. 
در نتیجه  گفت وگوهای انجام شــده، جمهوری اســالمی 
ایران و پادشاهی عربستان ســعودی توافق کردند، ظرف 
حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از ســر گرفته و 

سفارت خانه ها و نمایندگی ها را بازگشایی کنند.
وزرای امور خارجه دو کشــور نیز جهــت اجرای این 
تصمیم و انجام تمهیدات الزم برای تبادل سفرا با یکدیگر 

مالقات می نمایند.

نخست وزیر عراق:

در مساله دخالت ایران در عراق اغراق می شود
دبیرکل اتحادیه عرب:

توافق تهران و ریاض منجر به ثبات در خاورمیانه می شود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
ایران طبق ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی کوچکترین تخطی از تعهدات خود نداشته، 
افزود: غنی ســازی ۶۰ درصد در فردو پاسخی 
به قطعنامــه قبلی آنها در شــورای حکام بود. 
به گزارش ایرنا از ســازمان انــرژی اتمی، بهروز 
کمالوندی تصریح کرد: ما در گذشته و در نتیجه 
برجام پانزده گزارش از آژانس داشتیم که نشان 
می داد ایران کوچکترین تخطی از تعهدات خود 

نداشــت. چه کسی باعث شد این شرایط تغییر 
یابــد؟ وی افزود: نباید ایــن را فراموش کنیم. 
اروپایی هــا اوایل در بیانیه های خود از آمریکا به 
این دلیل که از برجام خارج شد انتقاد می کردند، 
امــا اکنون طوری صحبــت می کنند که گویی 
ایران مســئول وضعیت کنونی است. کمالوندی 
درباره رویکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گزارش دهی هایش گفت: مشکلی که ما داریم 
این اســت که آژانس، هم به نعل می زند هم به 

میخ. ما ترجیح می دهیم آنچه شفاهی می گویند 
مانند مطالب مطرح شده در جلسه فنی قبلی از 
شورای حکام را در گزارش کتبی هم بنویسند، 
اما متاسفانه این طور نیســت. وی سفر رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به ایران را خوب و به سمت همکاری های بیشتر 
دانســت و افزود: در این فرایند همکاریها و حل 
مســائل ما یک قدم جلو رفتیم اما آینده را فعال 
خاکستری می بینم، نه خوشبین هستم نه بدبین.

کمالوندی:

آژانس، هم به نعل می زند هم به میخ

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز پنجشنبه ۲۵ اسفندماه 
در پاسخ به سفر شیخ طحنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات 
متحده عربی به ایران و به دعوت رســمی همتای خود به ابوظبی ســفر 
می کند. به گزارش ایسنا، شمخانی در سفر به امارات عالوه بر مذاکره با 
همتای اماراتی خود با مقامات بلند پایه این کشــور نیز دیدار و پیرامون 

مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. در این سفر، 
مســئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشــورمان را همراهی می کنند. هفته گذشته در جریان مذاکرات دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی ایران و عربســتان در پکن ، دوکشور درباره از 

سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.

سفر شمخانی به امارات

لغو ویزای عمان برای ایرانی ها
عمان با هدف تشــویق بیشتر گردشــگران بین المللی برای بازدید از این 
کشــور، فهرستی از کشورهایی را که واجد شــرایط ورود بدون روادید به این 

کشور هستند، منتشر کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از گلف نیوز، بر این اســاس ۱۰۳ کشور، از جمله 
ایران، واجد شــرایط سفر به کشور عمان بدون نیاز به دریافت روادید به مدت 
۱۴ روز شدند که از جمله این کشورها می توان به پرتغال، سوئد، نروژ، ایتالیا، 
بلغارستان، سوئیس، کرواسی، مجارستان، صربســتان، گرجستان، دانمارک، 
آلمان، یونان، ایســلند، بلژیک، رومانی، اسلوونی، فنالند، لوکزامبورگ، مالت، 
موناکــو، قبرس، اوکراین، اســپانیا، جمهوری چک، اتریــش، ایرلند، بریتانیا، 
لهستان، اسلواکی، فرانسه، هلند، ونزوئال، کلمبیا، اوروگوئه، پاراگوئه، آرژانتین، 
برزیل، ژاپن، تایلند، آفریقای جنوبی، روســیه، چیــن، ایاالت متحده آمریکا، 
ترکیه، کره جنوبــی، نیوزیلند، اســترالیا، اندونزی، تایوان، کانــادا، مالزی و 

سنگاپور اشاره کرد.
عالوه بر این، شــهروندان هندی در صورت داشــتن ویزای ورود از ایاالت 
متحده، کانادا، انگلســتان، ژاپن یا ویزای شــنگن می توانند در بدو ورود، ویزا 
دریافت کنند. همچنین هندی هایی که ویزای اقامت از کشــورهای همسایه 
شــورای همکاری خلیج فارس دارند، در صورت کار در یک حرفه تاییدشــده 
که توسط دولت عمان مشخص شده است، در بدو ورود، ویزا دریافت خواهند 
کرد. مقامات عمان همچنین تصریح کرده اند که گردشــگران این ۱۰۳ کشور 
می توانند اقامت بدون روادید خود را بیش از ۱۴ روز تمدید کنند، اما هزینه ای 
برای تمدید آن اعمال می شود. عالوه بر این، پس از مدت زمان مشخص شده، 
مســافران این کشــورها می توانند به صورت آنالین با هزینه ۲۰ ریال عمانی 
)حدود ۵۲ دالر( برای ویزای الکترونیکی درخواست دهند که برای مدت یک 

ماه اعتبار خواهد داشت.

کنسولی 

نقش مسکو در میانجی گری پکن بین تهران و ریاض
یک رســانه عربی به نقل از منابع مطلع به نقش روســیه در توافق ایران و 

عربستان برای از سرگیری روابط میان دو کشور پرداخت.
به گزارش ایســنا، منابع مطلع در گفت وگو با العربی الجدید اعالم کردند 
که علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در سفرش به مسکو 
در اوایل ماه گذشــته میالدی با سران روسیه درخصوص پیشنهاد چین برای 

وساطت میان تهران و ریاض رایزنی کرده بود.
این منابع که خواســتار عدم فاش شدن نامشان شده اند، اعالم کردند که 
روس ها از این مساله استقبال و در عادی سازی روابط ایران و عربستان نقش 
ایفــا کردند. این منابع مــی گویند که توافق ایران و عربســتان یک »رویداد 
شرقی« است و رایزنی های شمخانی در مورد پیشنهاد چین در کشور روسیه 

نشان دهند ابعاد شرقی توافق ایران و عربستان است.
بر اســاس این گزارش، پیش از این نیز میخائیــل بوگدانوف، معاون وزیر 
خارجه روســیه با استقبال از توافق تهران و ریاض تاکید کرد که کشورش در 

نزدیک کردن رویکردهای دو کشور نقش داشته است.

دیپلماسی


