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خبر
تالش برای همکاری و یافتن منافع مشترک

نشست مشترک بایدن و پوتین

روسای جمهوری آمریکا و روسیه بعد از
نشست کوچک و نشست گسترده خود را آغاز
کردند .بایدن هم در دیدار با همتای روس خود
اعالم کرد :تالش میکنم مشخص کنم مسکو و
واشنگتن کجاها منافع مشترک دارند و میتوانند
همکاری کنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،کرملین از پایان نشست کوچک دو
رئیس جمهوری آمریکا و روسیه در چارچوب
نشستهای در حال برگزاری در ژنو خبر داد.
ت
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی ریاس 
جمهوری روسیه اشاره کرد ،مذاکرات پوتین،
رئیسجمهوری روسیه و بایدن ،همتای آمریکایی
در حضور وزیران خارجه دو کشور برخالف آنچه
قرار بود  ۷۵دقیقه باشد ،دو ساعت طول کشید.
مسئول کاخ سفید نیز به سیانان گفت ،دور
اول مذاکرات پایان یافت و  ۹۳دقیقه بود.
بعد از استراحتی کوتاه پوتین و بایدن نشست
در سطح گسترده خود را با حضور اعضای
هیئتهای همراه آغاز کردند.
رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای این دیدار
گفت :تالش خواهیم کرد تا مشخص کنیم کجاها
منافع مشترک داریم ،کجاها میتوانیم همکاری
کنیم و کجاها نمیتوانیم با یکدیگر همکاری
داشته باشیم .امیدوارم بتوانیم به یک چهارچوب
قابل پیشبینی و منطقی دست یابیم.
وی به والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون
روسیه تاکید کرد :نشست رو در رو سودمند
است و همان طور که بیرون از نشست هم
گفتم ،فکر میکنم که همیشه بهتر است تا رو
در رو صحبت کنیم.
بایدن همچنین روسیه و آمریکا را به عنوان دو

قدرت بزرگ توصیف کرد؛ اظهاراتی که بیانگر
ارتقای جایگاه مسکو همزمان با تالش باید برای

ایجاد روابطی با ثباتتر با روسیه است.

در گذشته آمریکا تالش کرده بود تا نقش

جهانی مسکو را کم اهمیت جلوه دهد .باراک

اوباما ،رئیس جمهوری سابق آمریکا یکبار پس

حمله روسیه به اوکراین ،مسکو را به عنوان یک
قدرت منطقهای توصیف کرده بود.

خبرنگاران آمریکایی که قادر به ورود به این

نشست در دقایق اولیه بودند گفتند که سه
سوال از بایدن و پوتین پرسیدند؛ یک از سواالت
پرسیده شده از پوتین این بود که آیا او از الکسی

ناوالنی ،رهبر اپوزیسیون روسیه میترسد؟ سوال
دیگر از پوتین این بود که اگر اوکراین به ناتو
بپیوندد چه کار خواهد کرد؟ و سوال دیگر که از

بایدن پرسیده شد این بود که آیا به پوتین اعتماد

دارد یا خیر؟

ظاهرا هنگامی که این سواالت پرسیده

میشدند ،بایدن سرش را به نشانه تایید تکان

میداد و به یادداشتهایش نگاه میکرد .اما

مقامات آمریکایی فورا تاکید کردند که این تکان
سر بایدن در پاسخ به هیچ یک از این سواالت

نبوده است.

والدیمیر پوتین نیز از بایدن به خاطر این

ابتکارعمل برای دیدار تشکر کرد.

وی گفت :به خوبی میدانم که سفر طوالنی

داشتهاید و کارهای بسیار زیادی برای انجام
دادن دارید .روابط آمریکا-روسیه موضوعات
بسیاری دارند که این نشست در سطح مقامات

عالی رتبه را ایجاب میکند و امیدوارم نشستمان

مثمر ثمر واقع شود.

اگرچه بایدن در زمان صحبتهای پوتین به

وی لبخند زد اما عمدتا چهره این دو رهبر به

گونهای است که انگار هیچ احساسی در آن دیده

نمیشود .آنها حتی به ندرت در چشمان یکدیگر
نگاه می کنند.

رهبران روسیه و آمریکا در هنگام ورود به ویال

الگرانژ در ژنو ابتدا در مقابل دوربین خبرنگاران

دستهای یکدیگر را فشرده و عکس گرفتند.
پوتین از بایدن برای پیشنهاد این دیدار رو در

رو تشکر کرد .بایدن نیز این دیدار را سودمند

ارزیابی و ابراز امیدواری کرد چارچوب منطقی

و عملی برای زمانی که منافع آمریکا و روسیه
متفاوت است ،ایجاد شود.

کرملین اعالم کرده که مذاکرات در سه بخش

یک بخش کوچک و دو بخش توسعه یافته با

زمان استراحت انجام میشود.
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آینده برجام پس از انتخابات چه خواهد شد؟

اردوغان:

تعامل با جهان در نگاه نامزدهای ریاست جمهوری
به گزارش خبرآنالین ،چیزی تا انتخابات ریاست
جمهوری باقی نمانده و حسن روحانی به زودی
ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد تا دولت تازه ای
با سیاست های احتماال متفاوت از او با مسائل رو به
رو شود .یکی از مسائل مهمی که دولت آینده با آن
روبهرو است ،مسئله سیاست خارجی است .پرونده
های زیادی از دولت دوازدهم باقی خواهد ماند که
رییس جمهور بعدی باید به آنها رسیدگی کند .مهم
ترین موضوع ،بازگشت به برجام و احیای آن است.
خروج ترامپ از توافق هسته ای آن را با بحران رو به
رو کرده بود و حاال دولت بایدن می خواهد اشتباه
دولت پیشین را به نحوی جبران کند .مذاکراتی که در
وین هفته هاست جریان دارد ،به نتایج نسبتا خوبی
رسیده است اما بحث هایی باقی مانده و به نظر
میرسد حداقل در موضوع راستیآزمایی دولت بعد
مسئول خواهد بود .از سوی دیگر سیاست خارجی
ایران در خاورمیانه هم دستخوش تغییراتی است و
چیدمان قدرت ها در خاورمیانه وارد دوران تازه ای
شده است.
با این حساب نام هر کسی که از صندوق رای
بیرون بیاید ،او وارث پرونده های زیادی در خصوص
مسائل بین المللی خواهد بود.
اولویت با کشورهای همسایه است
یکی از جنجالی ترین موضوعات در زمینه سیاست
خارجی ،موضوع تحریم ابراهیم رئیسی از سوی
ایاالت متحده آمریکا است .او از سال نود و هشت
در فهرست تحریمیها قرار گرفته و برخی نگرانیها
بابت این موضوع وجود دارد .اما به نظر می رسد
که به دالیل سیاسی این وضعیت می تواند به زودی
تغییر کند .چرا که تهران به دنبال حذف همه تحریم
هایی است که علیه ایران وضع شده است و در وین
بر سر همین موضوع در حال چانه زنی است.
رئیس شورای راهبردی ستادهای مردمی حامیان
رئیسی در مورد رویکرد ابراهیم رئیسی به توافق
هسته ای می گوید :رئیسی قائل به مذاکره و ادامه
برجام بوده ولی نه به عنوان موضوع اصلی کشور
بلکه به عنوان مسئله حاشیهای که نباید مسائل
مملکتی به آن گره بخورد .سردار علیرضا افشار در
گفت و گو با خبرنگاران در تبریز ،ادامه داد :مذاکره
ای که با قاطعیت و قدرت از منافع جمهوری اسالمی
ایران در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی
انجام شود مورد قبول بوده و اگر این  ۲ویژگی مدنظر
باشد برجام یا هر مذاکره دیگر بینالمللی و قانونی
میتواند در دستور کار قرار گیرد .رئیسی در چارچوب
سیاست های نظام و آنچه در سیاستهای خارجی
پیش بینی شده عمل خواهد کرد و بر دیپلماسی
عمومی تاکید دارد.
رئیسی در سال نود و شش برجام را سندی مورد
احترام البته چکی دانسته بود که باید نقد شود.
او امسال هم در آخرین مناظره ای که از تلویزیون
پخش شد گفت :اگر منافع ملت در قراردادی تامین
شد ما هیچ مشکلی نداریم ،وگرنه نمیتوانیم منافع
مردم را به حراج بگذاریم .از رئیس قبلی بانک مرکزی
پرسیدند که منافع برجام چیست ،پاسخ داد هیچ!
حداقل به مواضع خودتان پایبند باشید .اقتدار
خارجی امتداد اقتدار داخلی است .شما وقتی جوجه
کُشی و صف مرغ دارید نمیتوانید برجام را اجرا
کنید .برجام یک قراردادی است که با شروط خود
در کشور تصویب شده ،برجام را یک دولت مقتدر
میتواند اجرا کند .ما به برجام که با  ۹بند رهبری آن
را تایید کردند متعهدیم اما برجام را شما نمی توانید
اجرا کنید برجام نیاز به یک دولت مقتدر دارد آقایان
اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است؛ مرغ و
تخم مرغ و جوجه کشی مشکل این چنینی نمی
تواند اقتدار ایجاد کند .او در مذاکرات قبلی چندان
به موضوع برجام و اف ای تی اف وارد نشده بود.
رئیسی همچنین در برنامه دستخط گفت :یک
روز اقتصاد را به یک قرارداد گره زدیم و گفتیم باید
برجام بسته شود ،یک روز به اجرای آن و روز دیگر
به احیای آن گره خورد .اقتصاد کشور به هیچ عنوان
نباید گره به نوعی از این قراردادها بخورد.این نامزد
انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده که مخالف
مذاکره نیست و اولویتش اول همسایگان ایران
است .رئیسی از به کارگیری نوعی عقالنیت در دنیا
و محور قرار دادن منافع ملی سخن گفته و گفته
که باید در دنیا با نوعی عقالنیت کار را دنبال کرد.
عقالنیت و تدبیر ایجاب می کند منافع ملی را در هر
صورت محور قرار بدهیم .در هیچ کجا از منافع ملی
نباید گذشت.
رئیسی رفع تحریم ها را در دستور کار دولت
احتمالی خود اعالم کرده اما میگوید« :کسانی
در مناظرات پیشین آمدند و گفتند که ما بلدیم با
دنیا صحبت کنیم ،ولی دانشجوی سال اول هم
میدانست که وقتی در حال مذاکرهایم نباید بگوییم
که آب خوردن ما هم بهمذاکره وابسته است یا آنکه
خزانه خالی است! این تضعیف تیم مذاکره کننده

با تمام امکاناتمان در کنار
جمهوری آذربایجان هستیم

بر اساس رویکردی که کاندیداهای ریاست جمهوری از خود نشان داده اند ،تقریبا همه آنها با احیای توافق هستهای مخالفتی ندارند اما به مسائل داخلی
در کنار روابط خارجی هم توجه نشان دادهاند.

مذاکراتی که
در وین هفته
هاست جریان
دارد ،به نتایج
نسبتاخوبی
رسیده است اما
بحث هایی باقی
مانده و به نظر
می رسد حداقل
در موضوع
راستی ازمایی
دولت بعد
مسئولخواهد
بود
است».
مذاکرات برای اجرای برجام ادامه می یابد
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی معتقد
است که گفتوگوها در وین باید ادامه پیدا کند .او
هم مدافع برجام است و در گفتوگو با رادیو جوان
یادآور میشود :فعال مذاکرات روی اجرای برجام
است و سیاست دولت من هم همین است و احتمال
دارد در این دولت اجرا شود و برجام مقدمه ای برای
رفع تحریمها است و رفع تحریم ها نیز رشد اقتصادی
را به دنبال دارد و من نوید میدهم که آغاز دولت من
با رفع تحریمها همراه باشد.
او همچنین در توئیتی مینویسد :معیشت اولین
دغدغه مردم است و رفاه مهمترین نیاز آینده کشور.
اما شرط الزم برای تحقق این دو به داشتن بینش
اقتصادی در اعمال سیاستهای اجرایی و تنشزدایی
در سیاست خارجی و شرط کافی داشتن سیاست
های اقتصادی دانش محور و غیر پوپولیستی است.
همتی درباره تعامل با جهان گفته است :با شرق
با تمرکز بر ۳کشور چین ،روسیه و هند میتوانیم
روابط راهبردی داشته باشیم .با عربستان  ۳دوره
مذاکره داشتهایم و این مذاکرات در حال پیشرفت
است و امیدواریم روابط حسنه با عربستان داشته
باشیم.
او همچنین اعتقاد دارد :ارتباط ما با کشورهای
خارجی بهینه نیست و ما دولت آینده را بر پایههای
تعامل استوار خواهیم کرد تا در توسعه صادرات و
جذب سرمایه گذاری خارجی موفق شویم.
این نامزد شصت و سه ساله انتخابات میگوید:
تحریمهای ظالمانه تمام درآمدهای دولت ،روابط
اقتصادی و بانکی کشور را مختل کرده و با وجود
تحریم و فشار حداکثری ثبات اقتصادی به طور کامل
برنمیگردد و همیشه انتظارات تورمی وجود خواهد
داشت .برجام یک حرکت ضد امنیتی مهم علیه ایران
را متوقف کرد .باید تنشزدایی و روابط راهبردی با
اروپا را دنبال کنیم ،همینطور روابط راهبردی با چین،
هند و روسیه .روابط خارجی ایران باید در جهت
توسعه اقتصادی ایران باشد.
کشور معطل موهومات نباشد
سعید جلیلی در دوران محمود احمدینژاد پای
ثابت گفتوگوهای هسته ای بود .او در سطح
نخست مذاکرات هستهای و در شورای راهبردی
روابط خارجی حضور داشت .اما رویکردش نسبت
به دیگر کاندیداها نسبت به توافق هسته ای تندتر
است .او در اردیبهشت ماه گفته بود :دشمن تمام
توان خود را ب ه کار گرفته و از ابزارهایی برای فشار بر
مردم ما استفاده میکند و یکی از این ابزارها ،تحریم
است .در این  ۸سال راهحلی ب ه نام مذاکره دنبال شد
تا مسائل را حل کنند و گفتند امروز مردم میبینند
که تحریمها دو برابر شد .در برخی موضوعات که
دولت وعده میداد حل میشود ،االن خودشان
اذعان دارند که حل نشده است .جلیلی ادامه داد:
ما میگوییم اگر میخواهید با فشار دشمن مقابله
کنید راهش تعامل گسترده و سازنده با جهان است
و بسیار اهمیت دارد .چه کسانی نمیخواهند این کار
انجام شود؟ کسانی که روابط با دنیا را در  5-4کشور
خالصه میکنند و اینکه بگوییم دنیا فقط آمریکا و

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی

چند کشور اروپایی است و تمام توانمان هم صرف
آن شود ،نتیجهاش چیزی است که امروز میبینیم و
امروز ما را تحریم کردند و سایر کشورها را هم برای
این که با ما کار نکنند ،تحریم کردند و علیرغم همه
تعهدات در برجام ،خود آمریکا هم تحریم کرد و بقیه
را هم تحریم کرد که چرا با ایران تراکنش بانکی دارند.
اروپاییها بعد از برجام حاضر نشدند کار جدی انجام
بدهند و حتی کانال مالی که گفته میشد هم آنطور
که ادعا میشد ،محقق نشد.
وی گفت :مذاکرهی صحیح باید باشد و مذاکرات
غلط جواب نمیدهد و البته مذاکره غلط نیز یک راه
است؛ دیپلماسی یک ب ُعد از سیاست خارجی است؛
باید از تمام ظرفیتهای در عرصه سیاستهای
خارجی فعال شود.
او همچنین در مذاکره دوم هم حملهای به سیاست
خارجی دولت روحانی کرد :می گویید فالن توافق
را کردیم تا تحریمها برداشته شود اما وقتی تحریم
ها دو برابر شد ،میگویید جام اخالق را بردیم .اگر
تصمیم ها به موقع گرفته نشود ،کشور معطل یکی
دو تصمیم شود و چند شغله بین مسئوالن رواج
داشته باشد ،کارها پیش نمی رود .اگر فرهنگ
سیاسی اصالح شود خیلی امور به راحتی شکل می
گیرد ،اما اگر این فرهنگ اشتباه به نسل بعد رفت،
شرایط بدتر می شود.
جلیلی همچنین می گوید :برای ثبات اقتصادی
نباید معطل مسائل موهوم دیگری بود .در مجمع
تشخیص مصلحت گفتم کشور را معطل FATF
نکنیم؛ کشورمان نباید نه معطل  FATFو نه معطل
تحریمها باشد باید رشد اقتصادی و تعامالت خارجی
اقتصادی ما باید با یک رشد چشمگیر شتاب پیدا کند
و دولت در اینجا نقش دارد و باید ابتکارات جدیدی
داشته باشد.
راه حل تعامل داخلی است
محسن رضایی از دیگر کاندیداها که برجام
را سیاست خارجی جمهوری اسالمی می داند،
می گوید :در مسئله مذاکرات هستهای رهبر
معظم انقالب خط مشی قهرمانانه امکان و اختیار
فوقالعادهای را به دولت دادند و جانانه هم حمایت
کردند؛ قرار بود که اقدامات دولت به یک شاهکار
بزرگ در رفع تحریمها تبدیل شود ولی آنچه رخ داد
آن بود که تحریمها که رفع نشد بلکه تحریمهای
بسیار سنگینی هم به وجود آمد که نشاندهنده آن
است که مسائل اینگونه حل نمیشود .او تاکید می
کند :ما اگر تعامل داخلی را ه نیندازیم تعامل خارجی
هم بینتیجه خواهد بود و اگر کرامت مردم و نخبگان
را میخواهیم بایستی با آنها گفتوگو کنیم؛ دولت
من دولت شایستگانی است که همه شایستگان در
آن حضور دارند.
با توجه به نقش مستقیم رضایی در پروسه
تصویب  FATFدیدگاه وی در این زمینه هم قابل
بررسی است ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
معتقد است حتی اگر مجمع تشخیص مصلحت
نظام  FATFرا هم تصویب میکرد باز هم بانکهای
خارجی به دلیل سنتی بودن بانکهای ایران با
بانکهای ما کار نمیکردند .این اظهارات و معطلی
چند ساله این لوایح در حالی است که «درویشعلی

کریمی» رئیس ستاد انتخابات محسن رضایی در
خوزستان گفته است« :صحبتهای آقای رضایی در
مورد تالش برای به تصویب رساندن  FATFبه معنی
این است که میخواهد با دنیا تعامل کند .یکی از

ایرادات و بهانههایی که به ما گرفته میشود عدم
تصویب  FATFاست؛ آقای رضایی گفته با همه دنیا
تعامل خواهیم داشت اما منافع در مقابل منافع».
رضایی دیپلماسی کشور را دیپلماسی کاغذی
توصیف می کند و معتقد است اگر در مذاکرات
برجام دیپلماتهای ما سفت و سخت مقابل زیاده
خواهی آمریکا ایستاده بود امروز ترامپ از برجام
خارج نمیشد .وی اولویت سیاست خارجی خود
را کشورهای همسایه دانسته و اعالم کرده است:
ما دنبال فتح بازارهای جدید هستیم .دیپلماسی
اقتصادی را تقویت میکنیم .در سفارت خانههای
سراسر کشور ،رایزنهای اقتصادی متبحر و مهارت
آفرین میگذاریم که دنبال بازاریابی باشند نه این
که روی صندلی بنشینند و کارهای تشریفاتی انجام
دهند .او در مورد اف ای تی اف می گوید :پرونده
افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز
است و اگر دولت من روی کار بیاید به طور جدی
ابهامات را در داخل کشور ،خارج از کشور و در
دبیرخانه افایتیاف دنبال میکنیم .محمود واعظی
البته در دولت به این گفتهها واکنش هم نشان داده
و گفته است :همه مردم میدانند که لوایح مرتبط
با افایتیاف در مجمع تشخیص مانده بود و کار
هم دست همان نامزد محترمی است که این حرفها
را گفته است .اما گذشته از اینها ،برخیها امروز
سخن شیرین و جالبی را میگویند .تا آن زمان مرتب
مصاحبه میکردند یا در جاهای مختلف میگفتند
که «چه فایده که دو لوایح باقی مانده افایتیاف
را تصویب کنیم،ما که تحریم هستیم و تصویب این
لوایح فایدهای ندارد».حاال که بحث برداشته شدن
تحریم مطرح شده و امیدها در این زمینه پررنگ
شده است ،میگویند« :چه فایده که به افایتیاف
بپیوندیم ،اگر تحریمها برداشته شود ،وقتی در
فهرست خاکستری افایتیاف هستیم ،روابط بانکی
ما که تغییر نمیکند ».این مواضع متناقض ،بسیار
عجیب و البته بسیار جالب است .زیرا افایتیاف را
خودتان نگه داشتید.
تیم مذاکره کننده مطلوب کدام است؟
یزاده هاشمی از دیگر نمایندگان به دنبال فرد
قاض 
اصلح در وزارت خارجه خود است .او که البته با با
برجام اعالم موافقت کرده می گوید :ما حتما ًمذاکره
خواهیم کرد اما مذاکره نتیجهمحور و با چارچوب
مشخص براساس زمانبندی تعیین شده و نتایج
ملموس .اینکه گفتم تحریمها را بیاثر خواهیم کرد
به معنی دور زدن تحریمها نیست؛ دورزدن تحریم
مشکالت خاص خود را دارد و البته فسادزا هم است.
یزاده در مورد تیم مذاکره کننده معتقد است
قاض 
که باید شخص حقوق خوانده بین الملل باشد،
وزیر خارجه باید یک تاجر بین المللی باشد و وزارت
خارجه باید ایرانیان خارج از کشور را محور اقتصاد
قرار دهد و زنجیره تولید و تجارت ایجاد شود .او
همچنین معتقد است که ایران باید با  ۱۵کشور
منطقه روابط خوبی داشته باشد.

اردوغان در مجلس ملی آذربایجان سخنرانی
و اعالم کرد :برقراری صلح و آرامش در منطقه
قفقاز نه تنها برای جمهوری آذربایجان ،بلکه به
نفع ارمنستان و تمامی کشورهای منطقه خواهد
بود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی،
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه
اظهار کرد :معتقدیم که مسیر صلح پایدار از
همکاریهای ملتها و دولتهای منطقه بر پایه
اعتماد متقابل میگذرد.
اردوغان اضافه کرد :امروز با تمام امکاناتمان
در کنار آذربایجان هستیم .تمام جهان بداند که
فردا نیز در کنار آن قرار خواهیم گرفت.
رئیسجمهوری ترکیه افزود :کسانی که
میخواهند تفاوت بین تمدن و توحش را ببینند،
به قرهباغ آمده و تفاوت بین این دو دوره را
مشاهده کنند.
اردوغان اظهار کرد :کسانی که به ترکیه افترا
میزنند باید به قفقاز و آذربایجان نگاه کنند.
رفتار ترکیه در این منطقه نشانگر رویکرد
کشورمان به مسائل مختلف است.
او تاکید کرد :مشتاق دیدن شوشا ،پایتخت
فرهنگی امسال آذربایجان به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان ترک در سال آینده هستیم.
اردوغان اضافه کرد :ارمنیها نیز از طریق
خط ریلی گذرگا ه زنگهزور امکان دسترسی به
مسکو و جهان را خواهند داشت .بدین ترتیب
از محاصرهای که خودشان ایجاد کردهاند،
نجات مییابند .رئیسجمهوری ترکیه ادامه داد:
قرهباغ منطقهای است که برنامه کسانی که
دنیا را صحنه آرزوهای سیاسی و اقتصادی خود
میبینند نقش بر آب میشود.
اردوغان تصریح کرد :ارزش و ثروتی که کریدور
زنگزور برای منطقه به ارمغان آورده و نخجوان
و باکو را بههم متصل میکند ،توصیف ناپذیر
است.
او گفت :همانطور که ارمنستان مشکالت خود
را با آذربایجان حل میکند ،ما نیز در جایگاه خود
به عنوان ترکیه اقدامات الزم را انجام خواهیم
داد.

شورای همکاری خلیج فارس
خواستار مشارکت در مذاکرات
هسته ای با ایران شد
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست روز
چهارشنبه خود در ریاض ،خواستار مشارکت این
کشورها در مذاکرات هسته ای با ایران شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی
العربیه ،وزیران خارجه شورای همکاری خلیج
فارس همچنین تاکید کردند که باید موضوع
موشکی ایران نیز در مذاکرات هسته ای جاری
در وین بررسی شود.
شورای همکاری خلیج فارس متشکل از شش
کشور عربستان سعودی ،بحرین ،امارات متحده
عربی ،قطر ،عمان و کویت است.
نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج
فارس در حالی برگزار شد که ششمین دور از
مذاکرات احیای برجام در وین با حضور هیات
هایی از ایران و پنج کشور باقیمانده در برجام
و حضور غیرمستقیم هیات آمریکایی در جریان
است.
طرف های گفت و گو تاکید کرده اند که
مذاکرات تاکنون پیشرفت داشته اما در عین حال
برخی اختالف ها باقی مانده است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه
ایران بهمن ماه سال گذشته ،در واکنش به
درخواست امانوئل مکرون رئیس جمهوری
فرانسه برای حضور کشورهای عربی از جمله
عربستان سعودی در مذاکرات هستهای ،ضمن
مخالفت با آن گفت :برجام یک توافق چندجانبه
بینالمللی است که توسط قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت تایید و تثبیت شده ،و به هیچ وجه قابل
مذاکره مجدد نبوده و طرفهای آن هم مشخص
و غیرقابل تغییر هستند.
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس همچنین ،آنچه «حمالت حوثی ها
به استان مارب» یمن خواندند را محکوم کردند.
استقبال از «ابتکار عربستان» برای پایان بحران
یمن و آتش بس طرف های درگیر برای بازگشت
به مذاکرات از جمله محورهای دیگر بیانیه
پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس بود.
عربستان سعودی از شش سال پیش جنگی را
علیه یمن آغاز کرد که صدها هزار کشته و بی
خانمان برجای گذاشته است.

منبعسعودی:

به نتیجه رسیدن مذاکرات پیش از انتخابات ایران ممکن نیست

امتیازهای جدید بن سلمان برای انصاراهلل ،فرستاده آمریکا را به ریاض کشاند

نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین ،در گفتوگویی روند کنونی مذاکرات احیای توافق هستهای در
وین را تشریح کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی روز سه شنبه درباره مذاکرات احیای توافق
هستهای در وین گفت« :امکان رسیدن به توافق در زمینه احیای برجام پیش از انتخابات ریاست
جمهوری ایران که  18ژوئن خواهد بود ،وجود ندارد ،اما مذاکرات ادامه خواهند یافت».
اولیانوف ادامه داد «:تا جایی که می دانیم ،این جریان نباید تاثیر چشمگیری روی روند مذاکرات
بعدی داشته باشد».
نماینده روسیه در وین در پاسخ به این سوال که آیا موافق است مذاکرات در وین از پیشرفت
باز مانده است ،توضیح داد :من بر این باورم که این ارزیابی نادرست است و با واقعیت هماهنگی
ندارد ،چون این روند در حال پیشرفتن است ،اگر چه پیشرفتی به آن سرعت که ما می خواهیم،
حاصل نمی شود.
اولیانوف در آخر تاکید کرد« :روند مذاکرات ادامه دارد .توجه اصلی باید به برنامه اجرای توافق
هستهای معطوف باشد .سوال اصلی فعال این است .ما باید به توافق برسیم که چه کسی ،چه کاری و
در چه بازهی زمانی باید انجام بدهد تا نتیجه نهایی بشود احیای کامل برجام (توافق هسته ای)».
پیشتر نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده بود که در این دور توافق صورت نمیگیرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت« :دو سه موضوع اساسی نیز همچنان باقی مانده که
اینها نیز در حال گفتوگو است ».با وجود اینکه اولیانوف دلیل تاخیر در به نتیجه رسیدن مذاکرات را انتخابات ایران می داند .خطیب زاده در این رابطه
گفت« :صراحتا عرض کنم ،گفتوگوها ارتباطی به انتخابات و تحوالت داخلی ایران ندارد .گفتوگوها نه فرسایشی شده است و نه وقت اضافه آوردیم.
بحث من این است که خیلی وقت کم داریم».
در هفتههای گذشته مذاکرات در زمینه احیای توافق هستهای میان هیئت های دیپلماتیک اعضای اصلی توافق هسته ای در وین در جریان بوده است.
آمریکا و ایران مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیمی نداشتهاند و نمایندگان دولت آمریکا با نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه رایزنی می کنند.

یک منبع عالی رتبه سعودی از امتیازات جدیدی پرده برداشت که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان اعالم
آمادگی کرده در ازای آغاز اجرای آتشبس به گروه انصارالله بدهد.
به گزارش ایسنا ،این منبع به سایت «سعودی لیکس» گفت :بن سلمان از طریق میانجیهای
بینالمللی که آخرین آنها هیئت عمانی بود که هفته گذشته در یمن با جنبش انصارالله دیدار کرد،
امتیازات جدیدی را در ازای اجرای آتشبس به این جنبش ارائه کرد.
این منبع اظهار کرد :هیئت عمانی چند امتیاز رسمی را از طرف عربستان به انصارالله ارائه
کرد به این شرط که آنها حمالت نظامی خود به عربستان را متوقف کرده و در مذاکرات شرکت
کنند.
منبع یاد شده در ادامه گفت :بن سلمان با پرداخت دهها میلیارد به گروه انصارالله برای
بازسازی مناطق تحت کنترلشان و نیز به رسمیت شناختن حاکمیت آنها بر شمال یمن موافقت
کرد.
طبق اظهارات منبع مذکور ،با وجود اینکه انصارالله از این امتیازها استقبال کرد اما بازگشایی
فرودگاه صنعا و بندر حدیده را به عنوان حقی انسانی شرط پذیرش این امتیازها اعالم کرد.
در پی این تحوالت ،وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد :تیم لیندرکینگ ،فرستاده ویژه این
کشور به یمن ،جهت دیدار با مسؤوالن ارشد دو کشور یمن و عربستان و نیز مارتین گریفیث ،فرستاده
ویژه سازمان ملل به یمن ،به زودی به ریاض خواهد رفت.
طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا ،فرستاده این کشور به یمن در سفر خود به ریاض ،آخرین تالشهای انجام شده برای برقراری آتشبس در یمن به
عنوان تنها راه امدادرسانی به یمنیها را بررسی خواهد کرد و همچنین او به اعمال فشار برای انتقال آزاد کاالهای اساسی و کمکهای بشردوستانه به
سراسر یمن ادامه خواهد داد.
این وزارتخانه در ادامه از تالشهای عربستان برای پیشرفت در اجرای توافق ریاض استقبال کرده و این توافق را برای تحقق ثبات ،امنیت و شکوفایی
در جنوب یمن ضروری دانست ،همچنین این وزارتخانه از اقدامات عمان در حمایت از صلح تقدیر کرد.

