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دکتر سید هادی سیدافقهی

معادالت آینده منطقه
گفتوگو از موضع قدرت یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسالمی
به شمار میآید و با اتکا به این اصل ،راهحلهای مختلفی برای مناقشات
و بحرانهای مختلف منطقهای ارائهشده است .در همین راستا تنشهای
بحرانآفرین در منطقه غرب آسیا از نظر ایران ،به دو دسته تقسیم میشوند
که برای یکی از آنها ،راهکار دیپلماتیک قابلیت اثربخشی دارد.
دسته اول ،آنهایی هستند که در میان کشورهای اسالمی رخداده و ناشی
از سوءتفاهم ،تحریکات خارجی و بلندپروازیهای منطقهای است .در این
مجموعه ،جنگ یمن و تهاجم علیه ســوریه را میتوان دستهبندی کرد
که کشورهای اسالمی منطقه به فراخور اقتصاد و اغراضشان ،بازیگران
مهمی بودهاند .عربستان ،ترکیه و قطر در جنگ  11ساله سوریه و امارات و
عربستان در جنگ  7ساله یمن به صورت مستقیم وارد شدند؛ با این گمان
که با اتکا به پول و قدرت نظامی خــود میتوانند ظرف مدت کوتاهی به
اهدافشان دست یابند.
نکته اینجاســت که پس از عدم تحقق برنامهریزیها در این جنگهای
خانمان سوز ،به یاد راهکارهای مسالمت آمیز و دیپلماتیک افتادهاند ،در
حالی که اگر به حرف اول ایران در خصوص پیمایش مســیر گفتوگو در
همان روزها میرسیدند و آن را جدی میگرفتند ،نه بیخانمانی ،نه آوارگی
و کشتار وجود داشــت و نه هزینههای میلیاردی برای یک هدف بیهوده
و دست نیافتنی.
امروز سعودیها پس از تجربه چشیدن چندین ضرب شست جانانه از انصار
اهلل و از روی استیصال ،سخن از بازگشــت به توافقات صورت گرفته در
استکهلم میکنند ،در حالی که انصار اهلل و مقاومت یمن ،بارها از ضرورت
گفتوگو و دســتیابی به یک راهحل جامع بدون توسل به قدرت نظامی
سخن میگفت .یمنیها حتی در اوج قدرت و زمانی که مواضع استراتژیک
سعودیها را در هم کوبیده بودند ،متعهد به دیپلماسی باقی ماندند در حالی
که عربستان با نادیده گرفتن اشــتراکات قومی و فرهنگی ،ترجیح داد با
زبان زور با همسایه و برادران دینی خود سخن بگوید .آل سعود با این نگاه
به گاوشیرده منطقه بدل شد و تکیه بر قدرت هوایی نیز نتوانست رؤیاهای
آنها را محقق کند .این در حالی اســت که به فــرض پیروزی ،یمنیها
ساکت نمینشســتند و با حمله و مقاومت ،میکوشیدند تا اراضی اشغال
شده خود را پس بگیرند.
از طرفی ،راهبرد آمریکائیها در ســالهای گذشته بر پایه سوءاستفاده از
تحوالت در معادالت قدرت به نفع خود و دوســتان منطقهای و به ضرر
دولتهای مخالــف و دولتهای رقیب فرا منطقهای خود بوده اســت.
سیاست خارجی آمریکا به اذعان سیاستمدارانشان به مقدار زیادی بر اتکا و
استناد از قدرت نظامی این کشور استوار است .دیدگاه بازیگران منطقهای
در بحرانهای یک دهه گذشته نیز ناشی از متأثر شدن آنها از قدرتهای
بزرگ و نحوه تعامل آنها با مسائل پیرامونی است.
هر چند استفاده از نیروی نظامی به منظور نیل به اهداف سیاسی ،مقبولیت
کمتری یافته و بکارگیری آن از جانب ابرقدرتها ،هزینههای بیشــتری
به آنها تحمیل میکند اما نمایش قدرت نظامی هنوز یکی از ابزارهای
حیاتی در عرصه سیاست خارجی آنها محسوب میشود .نگاهی به تاریخ
نیم قرن گذشته حاکی از آن است که آمریکا همچنان بر این مدار تصمیم
میگیرد و کشورهایی که مخالف سیاستهای واشنگتن باشند ،هدف حمله
نظامی قرار میگیرند .به همین دلیل ،متحدانش در منطقه هم این نگاه را
دنبال میکنند ،حال آنکه خروجی این شیوه ،چیزی جز افزایش جنگ و
هرج و مرج نبوده و راهکار را باید بنابر فرمایش رهبر حکیم انقالب در دیدار
با امیر قطر در «همفکری و همکاری کشورهای منطقه» جستجو کنیم.
نوع دوم تنشها در منطقه ،به اختالف ماهوی کشورها با رژیم صهیونیستی
بازمیگردد .روش مصالحه و سازش با تلآویو به دلیل زیادهخواهی ذاتی
صهیونیستها هیچگاه منتج به منفعت برای سازشکاران و فلسطینیها
نشده ،بلکه خوی توسعهطلبی اسرائیل را افزایش داده است .ورود مکرر
صهیونیســتها به صحن مسجد االقصی به شــکلی بیسابقه ،بیرون
راندن و حذف تدریجی فلسطینیها از اراضی  1948و تشدید فشارهای
اقتصادی بر ســاکنان کرانه باختری و غزه ،ابداع راهحل ضدفلســطینی
«معامله قرن» ،ســند زدن بلندیهای جوالنبه نام رژیم صهیونیستی ،
همگی پس از قهوه نوشیدن و پالوده خوری سران برخی کشورهای منطقه
با اشغالگران روی داد.
از نظر امنیتی نیز کشورها و اقلیمهای برقرارکننده ارتباط با صهیونیستها
در حقیقت ،چــوب حراج به امنیت خود زده و روابــط خود را با جمهوری
اسالمی به خطر انداختهاند .درباره چرایی این اتفاق باید گفت که اسرائیل
با ارتباط گرفتن با کشورهای همسایه ایران ،درصدد کاستن از هزینههای
تقابل با کشورمان است و همین مسئله سبب شده که تهدید دیگری افزون
بر تهدید نزدیک شدن به دولتهای غرب آسیا ،شکل بگیرد.
به این ترتیب که اصل نزدیک شدن اسرائیل به کشورهای منطقه ،باعث
شیوع ویروس صهیونیسم میشــود و دولتهای میزبان را به مخاطره
میاندازد .حاال اگر اســرائیل از این فرصت ،برای ضربــه زدن به ایران
استفاده کند ،خطر مضاعفی برای میزبانان آنها ایجاد میشود؛ کما اینکه
گوشمالی صهیونیستها در اقلیم کردســتان و هشدار ایران به مقامات
جمهوری آذربایجان و امارات حاکی از این است که جمهوری اسالمی در
دفاع از خود ،اهل تعارف و مصالحه نیست و هر نوع تهدید را از همان منبع،
باقدرت پاسخ خواهد داد.
آنچه مسلم است اینکه ترکیببندی معادالت آینده منطقه از چینش جدید
قدرتها در چارچوب «نظم جدیــد جهانی» حکایت دارد و در این میان،
کشــورهای اسالمی با تأکید بر اشــتراکات دینی ،فرهنگی و منطقهای
میتوانند بر این مناســبات اثر بگذارند و قطب جدیدی از قدرت در غرب
آسیا را پایهگذاری کنند.

خبرکوتاه
وزارت خارجه کشــورمان طــی بیانیهای تأکید کــرد ١۴ :می ١٩۴٨
میالدی ،یوم النکبه ،یادآور اشــغال ،قتل عــام و آوارگی صاحبان اصلی
سرزمین فلسطین توسط غاصبان و اشغالگران صهیونیست و شروع روند
سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه ملت فلسطین است.
ژنرال «مایکل اریک کوریال» رییس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا
موسوم به «سنتکام» در ادعایی ،ایران را «بیثباتکننده ترین نیرو» در
منطقه خواند و افزود :مقابله با این تهدید به همکاری منطقهای نیاز دارد!
وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای مدعی شــد که گرد و خاک و طوفان
شن به طور عمده مسألهای طبیعی است و ارتباطی به سدسازیهای این
کشور ندارد.

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر و هیأت همراه:

منطقه احتیاجی به دخالت دیگران ندارد

حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
پنجشنبه گذشته در دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد
آل ثانی امیر قطر و هیأت همراه با تأکید بر افزایش
همکاریهای سیاسی و اقتصادی دو کشور ،راهحل
مســائل منطقه را گفتوگو بدون دخالت عوامل
خارجی دانستند و با اشاره به استمرار جنایات رژیم
صهیونیستی علیه مردم فلسطین ،گفتند :توقع از
جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی در
مقابل این جنایتهای آشکار است.

حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار ،استحکام
و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور
دانستند و افزودند :سطح کنونی ارتباطات اقتصادی
دو کشور بسیار پایین اســت و باید چند برابر شود،
همچنین در مســائل سیاســی نیــز زمینه برای
تبادلنظرهای بیشتر وجود دارد که امیدواریم این
سفر مبدأ جدیدی برای گسترش همکاریها باشد.
رهبر انقالب اســامی با تأیید سخنان امیر قطر در
محکومیت جنایات رژیم صهیونیســتی ،ظلم چند
دهساله صهیونیستهای خبیث به مردم فلسطین را
واقعیتی تلخ و ضربهای به دنیای اســام و جهان
عرب خواندند و گفتند :در مقابل این جنایتها ،توقع
جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب ورود صریح به
میدان عمل سیاسی است .ایشان با اشاره به سخنان
امیر قطر درباره حوادث ســال گذشته محله شیخ
جراح ،خاطرنشان کردند :در آن قضیه ،حمایت برخی
ّ
کشــورهای عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه
بعضی اروپاییها هم نبود و هیچگونه موضعگیری
نکردند که اکنون نیــز همینگونه عمل میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :این رویکرد
کشورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از

روی طمع به آن است ،باید بدانند امروز رژیم اشغالگر
نه در شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه
از او ترسید .ایشان راهحل مسائل منطقه را بهدست
کشــورهای منطقه و از طریق گفتوگو دانستند و
افزودند :مسائل سوریه و یمن نیز با گفتوگو قابل
حل است البته گفتوگو نباید از موضع ضعف باشد،
در حالیکه طرفهای مقابل یعنی عمدت ًا آمریکا و
دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند .رهبر
انقالب با تأکید بر اینکه برای اداره منطقه احتیاجی
به دخالت دیگران نیست ،گفتند :صهیونیستها هر
جا پا میگذارند فساد ایجاد میکنند و هیچ قدرت و
امتیازی نیز نمیتوانند به کشورها بدهند ،بنابراین ما

کشورهای منطقه هر چه میتوانیم باید روابط خود را
از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم.
ایشان با اشاره به قرارهای تعیینشده بین ایران و
قطر ،تأکید کردند :این قرارها در زمانبندی معین
و مشخص ،عملیاتی شود.
همه باید در برابر حوادث فلســطین
ایستادگی کنیم
در ایــن دیدار که آقــای رئیســی رییسجمهور
کشــورمان نیز حضور داشــت ،امیر قطر با ابراز
خرسندی از دومین ســفر خود به ایران ،به جایگاه
برجسته رهبر انقالب اســامی در جهان اسالم

اشــاره کرد و گفت :جنایات رژیم صهیونیستی در
فلسطین ناگوار اســت و همه باید در برابر حوادث
فلسطین ایستادگی کنیم .امیر قطر با اظهار تأسف از
شهادت یک خبرنگار زن در جنین به دست نظامیان
صهیونیســت افزود :صهیونیستها با خونسردی
تمام این جنایت را انجام دادند .شیخ تمیم بن حمد
آل ثانی همچنین راهحل مسائل کشورهای منطقه
از جمله سوریه ،عراق و یمن را گفتوگو دانست و
درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان
کرد :کمیته اقتصادی بین دو کشــور فعال شده و
امیدواریم تا ســال آینده همکاریهای اقتصادی
ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

گفت و گوی رو در رو با مردم

اجازه آسیبدیدن مردم از طرح عادالنهسازی یارانهها را نمیدهیم
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی از فرآیند توزیع کاالهای اساسی در تهران
بازدید و از نزدیک با مردم حاضر در محلهای توزیع گفتوگو کرد.
رییسجمهور روز گذشته با حضور در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ
و گوشت جنوب تهران و یکی از فروشگاههای زنجیرهای مرکز شهر
ضمن گفتوگو با مردم از نزدیک در جریان وضعیت توزیع کاالهای
اساسی و مشکالت این امر قرار گرفت .وی با حضور در میدان بهمن
تهران و بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ در گفتوگو با مردم
تاکید کرد :تا من زنده باشــم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از
طرح عادالنهسازی یارانهها آسیب ببینند.
ن میوه و ترهبار
افزایش بازرسیها و ساعت کاری میدا 
جلسه ستاد تنظیم بازار هم پنجشــنبه گذشته در ۲نوبت صبح و

عصر به ریاست محمد مخبر معاون اول رییسجمهور برگزار شد
و اعضاء آخرین وضعیت تامین ،توزیــع و نظارت بر بازار را مورد
بررسی قرار دادند .در این جلسه بر لزوم فراوانی کاالهای اساسی
در بازار و تامین و توزیع مناســب اقالم مــورد نیاز مردم تاکید و
مقرر شد تمهیدات الزم برای توزیع گسترده اقالم مختلف نظیر
مرغ ،تخم مرغ و روغن اندیشیده شود .همچنین مقرر شد ساعت
کاری میادین میــوه و ترهبار افزایش پیدا کنــد و در نوبت عصر
روز جمعه نیز فعال باشــند تا مردم دغدغهای برای خرید و تامین
نیازهای خانوار نداشته باشند .افزایش بازرسی ها و ساعت کاری
میدان های میوه و تره بار
در ادامه این جلســات که رییس دفتر رییسجمهور ،وزرای کشور،
جهاد کشاورزی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی،اقتصاد ،صمت ،ارتباطات،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نفت ،روســای سازمان برنامه و بودجه،

بانک مرکزی و صداوسیما و سخنگوی دولت در نوبت صبح و عصر
حضور داشتند ،گزارشــی از برخی کمبودها و آسیبهای رصد شده
در خصوص محدودیت های موردی در برخی استانها و تعدادی از
شهرســتانها همزمان با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه
یارانهها ارائه و تصمیمات الزم برای تســریع در رسیدگی و رفع این
مسائل اتخاذ شد.
اطالعرسانی دقیق و آگاهی بخشی به مردم درخصوص مزایا و اثرات
مثبت اصالح قیمتها و شبانهروزی شدن فعالیت واحد پاسخگویی
تلفنی وزارت تعاون از دیگر موضوعاتی بود که در این جلســه مورد
تاکید قرار گرفت .همچنین مقرر شد بدون مجوز سازمان حمایت و
بدون تایید ستاد تنظیم بازار هیچ افزایش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد
و بازرسیها و نظارتها در سطح بازار جهت جلوگیری از گرانفروشی
تشدید شود.

خطیب نماز جمعه تهران:

انتقاد ناصحانه خدمت ارزشمندی است
خطیب جمعه تهران انتقاد ناصحانه را خدمت ارزشمندی توصیف و تأکید
کرد :دولت و مسئوالن ،متملق نمیخواهند .همانطور که سیاهنمایی
بد است سفیدنمایی مطلق هم بد اســت .براین اساس است که انتقاد
ناصحانه آری.
آیتاهلل سید احمد خاتمی خطیب نمازجمعه تهران ،مسائل اقتصادی
و گرانیها در کشور را مســائل روز دانست و اظهار داشت :اگر خطیب
جمعه در این مسائل ورود نکند خطیب مردم نیست .لذا براساس تکلیف
و وظیفهام نکاتی را در رابطه با مسائل اقتصادی بهویژه گرانیها نوشتم
که اینها حاصل دو روز مطالعه و مشــورتهای مختلف با مسئوالن و
غیرمسئوالن است .خطیب جمعه تهران افزود :انصاف فضیلت است و
انصاف یعنی قضاوت واقع بینانه داشتن .قضاوت جناحی ،کینه توزانه و
متملقانه منصفانه نیست .تحصیل رضایت مردم گفت که مردم صاحب
حکومت و مخدوم هســتند و مسئوالن خادم و ابایی از گفتن آن تعبیر
یبینم که مسئوالن نوکر مردم هستند و باید در خدمت مردم باشند
نم 
من هم از جنس شما مردم هستم و درد و رنج شما درد و رنج ماست.
هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را نمیخواهد
خاتمی در ادامه خطبههــای نمازجمعه تهران تصریــح کرد :برخی
مشــکالتی که مردم برای ما میگویند جای گریــه دارد هیچ دولتی
نارضایتی مردم خود را نمیخواهد به ویــژه دولت برادر گرامی آقای
رئیســی که مردم بودن و مردمی زیســتن ،خدمت به مردم و اجرای
اسالم شعار اوست .وی تاکید کرد :منصفانه بپذیریم که اقتصاد کشور

بیمار است مربوط به امسال و پارسال نیست .از قبل انقالب شروع شد
و دولتهای پس از انقالب همت برای ســامان دادن آن داشتند اما در
این عرصه چندان موفق نبودند .وی با بیان اینکه بر پیشانی این دولت،
صداقت نوشته شده است ،گفت :دولت میتوانست وجیهالمله بماند و
جراحی انجام ندهد چون معلوم است این سیاست جراحی ،نارضایتی به
همراه دارد اما دولت و شخص رئیسجمهور صادقانه وارد میدان شد و
گفت آبرویم را کف دستم گذاشتم و حاضرم آبرویم برود .خاتمی گفت:
دولت در حال انجام جراحیهایی اســت که همه متخصصان چه به او
رأی دادند و چه رأی ندادند معتقدند این جراحی باید انجام شود هرچند
در کیفیت اجرای آن اختالف نظری است اما در اصل آن اختالفنظر
وجود ندارد.
خطیب جمعه تهران همچنین بیان کرد :دولت میخواهد کاهش جدی
فاصله طبقاتی روی دهد و جراحی بــرای افزایش قدرت خرید هفت
دهک جامعه ،تحقق عدالت اقتصــادی ،واگذاری امور مردم به مردم،
مبارزه با فساد از منشأها و خاستگاههای اولیه آنهاست و جراحی هم درد
دارد اما ســرانجامش نجات این بیمار است و متخصصان ما میگویند
باید بیمار را نجات داد .وی اذعان کرد :دولت باید بداند در این عرصه،
سرمایه انقالب این محرومان و مســتضعفان و کسانی هستند که تا
آخر پای این انقالب ایســتادهاند و تا آخر هم خواهند ایستاد لذا طوری
برنامهریزی شــود که اینها آسیب نبینند .دولت باید روی قولش مبنی
بر گران نشدن چند قلم جنس نان ،بنزین و دارو و واریز دو ماهه یارانه
بماند .این واریز دو ماهه هم نکته مهمی اســت تا مردم باورشان شود

دولت خدمتگزارشان نمیخواهد رنجشــان را ببیند .خاتمی گفت :به
دولتی که میخواهد جراحی و به کشــور خدمت کند باید کمک کرد و
این امر صریح مقام معظم رهبری است آنان که مطیع والیت هستند
که اکثریت مردم چنین هستند به این عبارت صریح آقا که «کارهایی
که امروز دولت در زمینه اقتصاد پیش رو دارد ،کارهای مهمی اســت و
همه اهم از قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم کمک کنند تا دولت
بتواند به این نتایج برسد» ،باید عمل کنند .وی در عین حال خاطر نشان
کرد :معنای این حرف ،انتقاد نداشتن نیست بلکه معتقدیم انتقاد سازنده
کمک به دولت است .کارشناسان انتقاد ناصحانه کنند یعنی خوبیها و
نارساییها هم را ببینند و اگر راه چاره دارند پیشنهاد کنند و درغیر این
صورت ،تخریب نکنند.
خطیب جمعه تهران انتقاد ناصحانه را خدمت ارزشــمندی توصیف و
تأکید کرد که دولت و مسووالن ،متملق نمیخواهند .همانطور که سیاه
نمایی بد است ســفیدنمایی مطلق هم بد است .براین اساس است که
انتقاد ناصحانه آری .وی افزود :با این وجود به دو نکته توجه شــود که
تخریب ،هتاکی و فحاشی چه در عمل و چه در بیان ،ناسپاسی است و
در شأن یک ملت انقالبی نیست .نباید کینهتوزانه حرف زد و کینهتوزانه
نوشت .گاهی برخی طوری مینویسند و طوری میگویند که کینه از آن
میبارد .طوری انتقاد شود که در میدان دشمن بازی نکنیم .رسانههای
بیگانه را ببینیم و فضای مجازی آلوده که کل نظام ،اسالم و قرآن را زیر
ســوال میبرند .طوری انتقاد نکنیم که آب به آسیاب دشمنان انقالب
و قرآن بریزیم.

مذاکرات هسته ای در پی سفر انریکه مورا به تهران از سر گرفته می شود

اما و اگرهای دسترسی به توافق

«انریکه مورا» معاون مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا و
هماهنگکننده مذاکرات وین ،چهارشــنبه گذشته برای دومین بار
در سال جدید شمســی به تهران آمد و با علی باقری مذاکرهکننده
ارشــد جمهوری اســامی ایران در محل وزارت امور خارجه دیدار
کرد .این سفر در پی توافق اخیر حســین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه و «جوزپ بورل» مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه
اروپا صورت گرفت .ســفر مورا به تهران در شرایطی صورت گرفت
که «لوان جاگاریان» سفیر روســیه در تهران ،هفته پیش گفته بود
که موضوعاتی همچنان به صورت حل نشده در مذاکرات وین باقی
مانده است اما شانس احیای برجام وجود دارد.
اما روز گذشته «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
از ادامه پیدا کردن مذاکرات رفع تحریمهای ایران در آینده نزدیک
خبر داد .بورل در گفتوگوی کوتاهی با خبرنگاران پیش از ورود به
جلسه سران گروه ،۷گفت :سفر «انریکه مورا» به تهران مثبت بود و
مذاکرات با ایران بهزودی از سر گرفته میشود .به نوشته خبرگزاری
فرانسه ،وی در اینباره توضیح داد :مذاکرات هستهای با ایران تعلیق
شــده بود ،اما ســفر هماهنگکننده اتحادیه اروپا به ایران اجازه از
سرگیری مذاکرات را داد .این مقام ارشــد اروپایی با ابراز امیدواری
نسبت به در دســترس بودن حصول توافق بین ایران و طرفهای
غربی در وین ،اظهار داشت« :چشمانداز رسیدن به یک توافق نهایی
وجود دارد» .بورل تصریح کرد :پاســخ ایران ،پس از آن که انریکه

مورا این پیام را منتقل کرد که اوضاع نمیتواند به همین شــکلی که
هست ادامه یابد ،به اندازه کافی مثبت بود .این مسائل یک شبه حل
نمیشود .فرض کنیم مذاکرات متوقف شده و بعد اوضاع حل میشود
و این یعنی احتمال دستیابی به توافق نهایی وجود دارد .همچنین یک
مقام اتحادیه اروپا مدعی شد :مسئول سیاست خارجی این اتحادیه
«همه کارهای ممکن» را برای نجات دادن برجام ادامه خواهد داد.
«پیتر استانو» سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
نشست خبری کمیسیون اروپا گفت :نقش و منفعت هماهنگکننده
مذاکرات وین است تا هر کاری که میتواند را برای نجات این توافق
انجام دهد .وی همچنین خاطرنشان کرد جوزپ بورل متعهد است هر
آنچه امکان دارد را برای به خاتمه رساندن مذاکرات مربوط به پایبندی
به برجام انجام دهد .این مقام اروپایی تأکید کرد که کشورهای عضو
اتحادیه اروپا ،طرفهای برجام و کل جامعه بینالمللی خواستار انجام
این اقدامات از سوی بورل هســتند زیرا این توافق بخش مهمی از
معماری منع اشاعه است.

توافق در دسترس است
از ســوی دیگر ،وزیر امور خارجه طی پیامی در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی با اشــاره به حضور انریکه مورا به تهران ،نوشت:
در توافق با آقای بورل ،سفر آقای مورا به تهران و گفتوگوهایش با
همکارم آقای باقــری ،فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل
موضوعات باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم.وی افزود :توافق

خوب و قابل اتکا در دسترس است ،اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود
را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد .وزیر خارجه یادآور شد :تماسها
ادامه دارد.

اتفاق عجیب در فرودگاه فرانکفورت
انریکه مورا هم روز گذشــته طی پیامی در صفحه شــخصی خود در
فضای مجازی اعالم کرد پلیس آلمان در حالی که در مسیر بروکسل
در بازگشــت از تهران بوده ،مانع ادامه سفر او شده است .این دیپلمات
اروپایی که هماهنگکننده مذاکرات وین اســت و برای گفتوگو در
همین خصوص به تهران سفر کرده بود ،افزود :پلیس آلمان در فرودگاه
فرانکفورت در مسیر بروکسل در حالی که از تهران برمیگشتم ،مانع
ادامه ســفر من شد .هیچ توضیحی داده نشد .متوقف کردن یک مقام
اتحادیه اروپا در یک ماموریت رسمی با گذرنامه دیپلماتیک اسپانیایی.
گذرنامه و گوشیهایم را گرفتند .این اقدام پلیس آلمان با واکنشهایی
همراه شــد .در همین رابطه« ،میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در
سازمانهای بینالمللی مستقر در وین طی پیامی در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی ،به اقدام پلیس آلمان در ممانعت از ادامه ســفر
«انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه
فرانکفورت واکنش نشان داد .وی در این خصوص نوشت :اگر با مقامات
ارشــد اتحادیه اروپا با گذرنامه دیپلماتیک چنین رفتار میشود ،مردم
عادی چه انتظاری باید داشته باشند؟ بیایید امیدوار باشیم که این یک
سوءتفاهم موردی بود که دیگر تکرار نخواهد شد.

گزیده ها

درگیری نداجا با دزدان دریایی
در دریای سرخ

ناوگروه  ۸۰نیــروی دریایی
ارتش بامداد جمعه با دریافت
پیــام مبنی بر حملــه دزدان
دریایی ناشــناس به کشــتی
تجاری ایرانی در دریای سرخ
با دزدان دریایی درگیر شد .با
ورود تیــم اســکورت نیروی
دریایی ارتش به منطقه و تبــادل آتش بین دوطرف دزدان دریایی
متواری و کشتی تجاری ایرانی با سالمت کامل در حال عزیمت به
ســوی مقصد میباشــد .به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاستجمهوری ،با توجه به شیوع پدیده دزدان دریایی از سال۸۷
تاکنون ناوگروههای نیروی دریایی ارتش دائم ًا در منطقه خلیج عدن!
دریایی ســرخ ،اقیانوس هند در حال گشتزنی و اسکورت ناوگان
تجاری ایران و کشورهای دیگر بودهاند .هماکنون ناوگروه ۸۰نیروی
دریایی ارتش در قالب ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه
خلیج عدن و اقیانوس هند در حال انجام ماموریت است.

عقبنشینی رژیم صهیونیستی
از تهدید نظامی ایران

«ایوال هوالتا» مشاور امنیت
داخلــی رژیــم موقــت
صهیونیستی گفت که اسرائیل
تمایلی برای استفاده از راه حل
نظامی در خصــوص برنامه
هستهای ایران ندارد .هوالتا در
یک نشست خبری غیرعلنی
که برای هیأت امنای دانشــگاه تلآویو برگزار شد گفت :ما دنبال
درگیری با ایران نیستیم .این را راهحل نمیدانیم .وی با بیان اینکه
اسرائیل «به دنبال کشاندن آمریکا به سمت درگیری نظامی با ایران
نیست» اضافه کرد تلآویو گزینههای دیگری را برای رسیدگی به
«تهدید ناشی از بلندپروازیهای هستهای ایران» مدنظر دارد .وی
افزود :ما فکر میکنیم این موضوع به شیوههای دیگر قابل حل است.
معتقدیم چنین چیزی امکانپذیر است .به گزارش فارس ،کشورهای
غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیســتی در سالهای گذشته
ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هســته ای این کشور
متهم کردهاند .ایران قوی ًا این ادعاها را رد کرده است.

رایزنی بغداد و ریاض درباره
مذاکرات ایران و عربستان

وزارت امور خارجه عراق ،اعالم
کرد که «فؤاد حســین» وزیر
خارجه این کشور و «فیصل بن
فرحان بن عبداهلل آل سعود»
همتای سعودی او در مغرب با
توگوهای
یکدیگر درباره گف 
تهران و ریاض رایزنی کردهاند.
بنا بر بیانیه وزارت امور خارجه عراق ،فؤاد حسین در این دیدار تأکید
کرده است که بغداد تمام تالش خود را به کار خواهد بست و از روابط
خود به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای توافق میان تهران و ریاض
بهره خواهد گرفت .طبق این بیانیــه« ،دو وزیر به روابط دوجانبه
عربســتان ســعودی و جمهوری اســامی ایران و بهبود آن در
توگوهایی که
حوزههایی مشخص پرداختهاند و بر لزوم تداوم گف 
[میان تهران و ریاض] در بغداد آغاز شد ،تأکید کردهاند» .دو طرف
همچنین در این دیدار بر پیشــبرد راهکارهای مسالمتآمیز برای
تأمین امنیت و ثبات و همکاری به منظور تحقق صلح و توسعه تأکید
کردند .به گزارش ایســنا ،ایران و عربســتان بعد از قطعی روابط
دیپلماتیــک دو کشــور در دی مــاه ،۱۳۹۴از فروردیــن۱۴۰۰
گفتوگوهایی را در سطح امنیتی آغاز کردهاند که چهار دور آن در
سال گذشته برگزار شد.

خاماندیشی بدتر از
خام فروشی است

محمدباقــر قالیبــاف رییس
مجلس که به منظور حضور در
مراسم افتتاح بیست و ششمین
نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی در محل
نمایشــگاههای بینالمللــی
تهران حضور یافته بود بعد از
بازدید از سالنهای این نمایشگاه در سالن خلیجفارس با بیان اینکه
همواره خامفروشی را نقد میکنیم و میگوییم هزینه کردن  ۷۰یا
 ۸۰درصد آن در هزینههای کشور بد است اما باز هم این شیوه را در
پیــش گرفتهایم ،گفت :بدتر از خام فروشــی ،خام اندیشــی و بد
حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت ،گاز و انرژی در کشــور است
که در حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت کنیم به جای اینکه
از خود نفت خام صیانت کنیم .به گزارش خانه ملت ،رییس مجلس
با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه دارند به اقتصاد مردمی ایمان
داشته باشند ،اظهار داشت :باید راه فرصت طلبیهای زشت اقتصاد
بیمار کشور را ببندیم و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم .وی
در ادامه با تأکید بر اینکه بــرای دور زدن تحریمها ،ثبات درآمد و
افزایش ارزش افزوده باید جهتگیریها را اصالح کنیم ،عنوان کرد:
در این راستا الزم است گاز را مبنای صادرات قرار دهیم که با ثباتتر
بوده و ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوری است.

توافق ایران و ارمنستان برای تخلیه
آلودگیها از رودخانه ارس

علیاکبر محرابیان وزیر نیرو و
رییــس ایرانی کمیســیون
مشــترک همکار یهــای
اقتصادی ایران و ارمنستان که
در روزهای پایانی هفته گذشته
به ارمنستان ســفر کرده ،در
دیدار با «هاکوب سیمیدیان»
وزیر محیطزیست ارمنستان اظهار داشت :دولت جمهوری اسالمی
ایران با وجود موانع تحریمهای استکباری ،در مدیریت کرونا بسیار
موفق عمل کرد به طوری که امروز تلفات کرونا در کشور ما به  2الی
 3نفر رسیده اســت .وزیر محیطزیست ارمنســتان نیز با اشاره به
چالشهای رودخانه مشــترک مرزی ،اظهار کرد :طی دو ماه اخیر
فعالیتهــای مختلفی در این حــوزه انجام و گزارشــات از طرق
دیپلماتیک ارائه شده و ارمنستان در این زمینه آمادگی کامل برای
حل مســائل را دارد .همچنیــن در پایان ،دو طــرف درخصوص
ی آبهای سطحی توافق کردند با تشکیل یک
چالشهای آلودگ 
کارگروه مشترک ،اقدامات اجرایی برای تهیه نقشه راه ،جزئیات و
زمانبندی حل مشــکل تخلیه آلودگیها در رودخانه مرزی را آغاز
کنند.

