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اعزام نیرو و تجهیزات به کوبا و
ونزوئال منتفی نیست

معاون وزیر خارجه روسیه همزمان با رویارویی
کشورش با غرب بر سر اوکراین هشدار داد که
احتمال اعزام نظامیان روس به کوبا و ونزوئال در
صورت افزایش تنش با آمریکا منتفی نیست.
به گزارش انتخاب ،سرگئی ریابکوف ،معاون
وزیر خارجه روسیه که سرپرستی هیات
مذاکرهکننده روسیه با مقامات آمریکا در ژنو
را برعهده داشت تاکید کرد که اعزام نیرو و
تجهیزات نظامی به کوبا و ونزوئال را تائید نمیکند
اما آن را منتفی نیز نمیداند.
گفتوگوهای امنیتی ژنو بین روسیه و آمریکا
و مذاکرات مسکو با ناتو در بروکسل نتیجهای
در راستای کاهش تنش بر سر اوکراین در بر
نداشت .این در حالی است که نظامیان روسیه
در مرز با اوکراین صفآرایی کردهاند و آمریکا
مسکو را به تدارک حمله به اوکراین متهم کرده
است .روسیه با رد این اتهام خواستار ارائه
تضمینهای امنیتی از سوی آمریکا و ناتو از
جمله عدم پذیرش عضو جدید در سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی شده است.
در مقابل آمریکا با این درخواست مخالفت
کرده است .سرگئی ریابکوف روز پنجشنبه تاکید
کرد که واکنشهای کشورش به اقدامات ایاالت
متحده بستگی دارد .وی افزود که والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه هشدار داده است
که مسکو در صورت افزایش فشارهای آمریکا و
اقدام تحریکآمیز از سوی واشنگتن اتخاذ تدابیر
نظامی و فنی را منتفی نمیداند.
سرگئی ریابکوف همچنین گفت که مخالفت
آمریکا و متحدانش با درخواست روسیه برای
ارائه تضمینهای امنیتی تردیدهایی را درباره
ادامه گفتگوها پدید آورده است .از سوی دیگر
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین گفت
که روسیه آماده ادامه مذاکرات است اما در
عین حال خواهان نتیجهبخش بودن آن است.
سخنگوی کرملین همچنین نسبت به قطع کامل
روابط دیپلماتیک روسیه و آمریکا در صورت
وضع تحریم علیه والدیمیر پوتین و دیگر مقامات
ارشد نظامی و غیرنظامی کشورش هشدار داد.
سناتورهای دموکرات در آمریکا پیشنهاد وضع
این تحریمها در صورت اعزام نیروی نظامی از
سوی روسیه به داخل خاک اوکراین را مطرح
کردهاند .دیمیتری پسکوف طرح این پیشنهاد
را اقدامی در راستای اعمال فشار بر روسیه در
جریان مذاکرات ارزیابی کرد و آن را ناکارآمد
خواند .تخمین زده میشود که روسیه حدود ۱۰۰
هزار نظامی را همراه با تجهیزات نظامی سنگین
به مرز با اوکراین فرستاده است.

مراسم ویژه رونمایی از سیاست جدید
امنیت ملی پاکستان تشریح شد

رایزنی برای اجرایی شدن همکاری  ۲۵ساله

سفر رئیسی به مسکو حائز اهمیت
است

تهدید روسیه علیه آمریکا:

اخبار

سوغات سفر امیرعبدللهیان به چین چه خواهد بود؟

الوروف:

س جمهوری
وزیر خارجه روسیه سفر رئی 
کشورمان به مسکو را «حائز اهمیت» خواند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اردوپوینت ،سرگئی
الوروف ،وزیر خارجه روسیه روز جمعه درخصوص
سفر آتی سیدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری
کشورمان به مسکو گفت :این سفر کوتاه اما مهم
است .زمان آن رسیده است که تعامالت که عموما
نزدیک و منظم است و قربانی ویروس کرونا شده
است در باالترین سطح ازسرگرفته شوند.
وی افزود :اهمیت این بازدید در وهله اول لزوم
برآورد دستورکار کلی با توجه به تغییرات انجام
گرفته در ریاستجمهوری ایران است .الوروف در
بخش دیگری از سخنانش درخصوص مذاکرات وین
گفت :پیشرفتهای واقعی بر سر برنامه هستهای
ایران حاصل شده است .تمایلی واقعی میان ایران
و آمریکا وجود دارد تا نگرانیهای ملموس را درک
کنند و دریابند که چگونه این نگرانیها میتواند در
بستهای کلی قرار گیرند .برنامه جامع اقدام مشترک
بستهای از راهحلها بود.
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به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در
بدو ورود به فرودگاه ووشی ،هدف از سفر خود
به چین را گفتوگو با مقامات چین در خصوص
روابط دو جانبه سیاسی و همچنین نحوه اجرایی
شدن توافقات جمهوری اسالمی ایران و چین در
خصوص همکاری های اقتصادی اعالم کرد.
بر اساس این گزارش ،وزیر امور خارجه کشورمان
که بنا به دعوت رسمی وانگ یی ،وزیر امور خارجه
چین در صدر هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی،
عازم چین شده است ،قرار است با همتای چینی
خود ،موضوعات متنوع دوجانبه و بینالمللی و
از جمله آخرین وضعیت برنامه همکاریهای ۲۵
ساله دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :موضوعات
راهبردی در دستور کار تهران ـ پکن قرار گرفته
است به نحوی که این موضوعات ادبیات جدیدی
را در مکاتبات روسای جمهور دو کشور ایجاد کرده
است.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان در بدو
ورود به چین گفت :ما در پنجاهمین سالگرد روابط
تهران و پکن هستیم ،ضمن اینکه تاکید می کنم
در چهار ماه گذشته بیش از  ۷بار بین وزیر خارجه
چین و بنده تماسها و دیدارهایی انجام شد و در
سطح روسای جمهور تماس و ارتباطات خیلی روان
انجام می شود و این نشان دهنده اهمیت و رشد و
توسعه روابط دو کشور است و در دولت جدید این
مسئله شتاب بیشتری گرفته است.
وی ادامه داد :در مناسبات دو جانبه ما از
هماهنگی های خوب و تنوع در موضوعات
مختلف برخوردار هستیم در راستای منافع دو
طرف پیشرفتهای خوبی در موضوعات مختلف
داشتیم و موضوعات راهبردی در دستور کار دو
کشور است که این موضوعات ادبیات جدیدی را
در مکاتبات روسای جمهور دو کشور ایجاد کرده
است.
دیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه چین
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان با
وانگ یی ،وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.
به گزارش ایسنا ،وزیر خارجه کشورمان بنا به
دعوت رسمی وانگ یی ،وزیر امور خارجه چین در
صدر هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی ،عازم
چین شده است.
قرار است موضوعات متنوع دوجانبه و بینالمللی
و از جمله آخرین وضعیت برنامه همکاری های
 ۲۵ساله دو کشور در این سفر مورد بررسی قرار
گیرد.
مسائل روی میز ایران و چین هم زمان با سفر وزیر
خارجه به این کشور
یک کارشناس ارشد مسائل چین با اشاره به سفر
وزیر خارجه در روزهای آتی به این کشور جنوب
شرق آسیا گفت :امیدوارم در این سفر گامی رو به
جلو از سوی ایران برای اجرایی شدن برنامه جامع
راهبردی  ۲۵ساله بین تهران و پکن برداشته شود
و وزیر خارجه با دست پر در این زمینه راهی این
کشور شود.
حامد وفایی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه
هم زمان با سفر وزیر خارجه به چین ،در این
روزها شاهد سفر وزیر خارجه ترکیه و تعدادی
از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله
عربستان به این کشور هستیم و در واقع در این
ایام شاهد ترافیک رفت و آمد مقامات خارجی به
چین هستیم ،افزود :در عرصه سیاست خارجی و
ارتباط با یک کشور  ،در ابتدا الزم است ارزیابی
دقیقی از سیاست خارجی آن کشور در عرصه
بینالملل و همچنین جایگاه کشورمان در عرصه
سیاست خارجی آن کشور داشته باشیم .در حال
حاضر چین یکی از مهمترین کشورهای دنیاست
که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد
است و دومین اقتصاد دنیا به حساب می آید
و این پیشبینی وجود دارد که در آینده بسیار
نزدیک به اقتصاد اول دنیا تبدیل شود.
این استاد دانشگاه در همین ارتباط گفت:
در ارتباط با تعامل با چین بسیار مهم است که
تحلیلی دقیق و درست از سیاست خارجی این
کشور داشته باشیم .برای چینی ها در حال حاضر
موضوع چندجانبه گرایی یک سیاست اصلی
و راهبردی است چنانکه وقتی چند سال پیش
رئیس جمهور چین به ایران آمد در همان ایام به
عربستان نیز سفر کرد و این بیانگر نگاه جمعی
چین به تعامل با کشورهای دنیا است .در واقع این
گونه نیست که مثال چین به خاطر ما عربستان را
کنار بگذارد یا برعکس آن .درواقع چین در عرصه
سیاست خارجی یک نگاه جمعی و کل نگر دارد.
وفایی همچنین با بیان اینکه باید جایگاه واقعی
ایران در سیاست خارجی چین را نیز مشخص
کنیم ،تصریح کرد :وقتی که این جایگاه به صورت
دقیق مشخص شود انتظارمان نیز متناسب با
واقعیت خواهد بود و این یک امر مهمی است.

روابط با ایران از اولویت های
سیاست جدید پاکستان

وزیر امور خارجه کشورمان بامداد روز جمعه وارد کشور چین شد.

درمورد مسائل
دوجانبه
مهمترین
موضوع روی
میز ایران و
چین بحث
اجرایی کردن
برنامه  ۲۵ساله
همکاری دو
کشور است
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای
خود به تالش چین برای گسترش حضور و ایفای
نقشی جدی تر در حوزه غرب آسیا و خاورمیانه
اشاره کرد و گفت :در سال های اخیر می بینیم
که چین در تالش بوده که ارتباطات خود را با
کشورهای مختلف از جمله کشورهای غرب آسیا
گسترش دهد و در حل مسائل منطقه ای و بحران
های موجود در منطقه نقش فعال تری را داشته
باشد.
وفایی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه چین
در نظام بین الملل افزود  :در همین چارچوب
میتوان مسائل که در سفر وزیر خارجه به
چین را مطرح میشود را در سه بخش مسائل
دوجانبه ،چند جانبه و مسائل بینالملل مورد
تحلیل و ارزیابی قرار داد .در مورد مسائل دوجانبه
مهمترین موضوع روی میز ایران و چین بحث
اجرایی کردن برنامه  ۲۵ساله همکاری دو کشور
است .از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت
را بر عهده گرفته این انتظار وجود داشته که توجه
ویژه تری به اجرای این برنامه صورت بگیرد چرا که
چینی ها نیز نگاه مثبتی به این دولت داشته اند و
به نظر می رسد در این زمینه کمی دیر شده است
و باید اقدامات جدی تری انجام شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه چند ماهی
است که از امضای این نقشه راه گذشته و خبر
خاصی نشده است ،افزود :در این مدت شاهد
اتفاقات عادی و طی شدن روند عادی روابط بین
دو کشور بوده ایم و اتفاق خاصی از زمان امضای
این نقشه راه نیفتاده است .امسال همچنین
پنجاهمین سالگرد روابط ایران و چین است و این
نوع سالگردها در تعامالت بین کشورها مهم است
و همین موضوع می تواند مبدأ یکسری تحوالت در
روابط دو کشور از جمله ایران و چین باشد و این
فرصتی است که باید به خوبی از آن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه این امید وجود دارد که در سفر
وزیر خارجه به چین شاهد یک گام رو به جلو برای
اجرای این نقشه راهبردی باشیم ،خاطرنشان کرد:
نقشه راه  ۲۵ساله بین دو کشور در حال حاضر
فقط یک متن کلی بر روی کاغذ است .یک متن
کلی برای اجرایی شدن احتیاج به مذاکرات ریز و
دقیق دارد و باید منجر به همکاری های گسترده
دو کشور در حوزه های اقتصادی ،تجاری ،سیاسی
و دانشگاهی شود .نباید اجازه بدهیم که این نقشه
فقط بر روی کاغذ بماند و باید در راستای اجرایی
و عملیاتی کردن آن اقدامی جدی صورت بگیرد.
امیرعبداللهیان :ایران به عنوان شریک راهبردی در
کنار چین میایستد
وزیر خارجه کشورمان که به چین سفر کرده
در یادداشتی در روزنامه گلوبال تایمز به تشریح
شراکت خوب و قوی تهران و پکن پرداخت.
به گزارش ایسنا ،حسین امیرعبداللهیان ،وزیر
خارجه کشورمان در یادداشتی که در گلوبال تایمز
منتشر شد ،نوشت :ایران و چین دو تمدن بزرگ
در غرب و شرق آسیا هستند که در طول تاریخ
روابطی خوب ،با ثبات و قوی داشتهاند.
کنفوسیوس ،یک دانشیار مشهور در چین
باستان گفته است «همیشه مایه خرسندی است
که پذیرای دوستان از فواصل دور باشیم».

با آرزوی بهترینها از سوی ملت ایران به
دوستان چینی ،به مناسبت آغاز سال ۲۰۲۲
میالدی و در شب عید سال جدید چینی از این
کشور بازدید میکنم.
دو کشور پنجاه و یکمین سالگرد تثبیت روابط
دیپلماتیک را جشن گرفته و وارد نیمه دوم سده
تبادالت دوجانبه میشوند که صفحه جدیدی را
در روابط ما باز خواهد کرد .این بازدید که با ورود
حزب کمونیست چین به سده دوم خود همزمان
میشود ،افقهای نویدبخش جدیدی به توسعه و
پیشرفت همکاریهایمان در حوزههای مختلف
خواهد تاباند.
ایران و چین در نیمه اول سده روابطشان از
طریق دیدارهای سران دو کشور توانستند به
تعامالت سطح باال ،گفتوگوها و رایزنیهای
درخصوص مسائل دوجانبه و منطقهای ،امضای
برنامه همکاری جامع ،ایفای نقش به عنوان
بازیکنان فعال در حوزه بینالمللی و میانجیگری
جهت کاهش تنشها و درگیریهای بینالمللی
دست یابند .همکاری دو کشور در حوزههای
مختلف ازجمله مبارزه علیه کووید  ۱۹و حمایت
متقابل از مواضع یکدیگر در سازمانها و موسسات
بینالمللی و همچنین حمایت چین از عضویت
دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای مسیر
جدیدی را برای نیمه دوم سده روابط ایجاد کردند.
ایران و چین با یکدیگر از تمامیت ارضی و
خودمختاری ملیشان دفاع ،از چندجانبهگرایی
حراست و با یکجانبهگرایی مخالف کردند .دو
کشور از رویکرد معرفی دموکراسی به عنوان حق
امتیاز ابرقدرتها انتقاد کردند و از طریق سیستم
دموکراتیک بومی خود به جهان دموکراسی واقعی،
ارزشهای صوری جامعه انسانی ،عدالت و آزادی
را نشان دادند .ایران و چین از استفاده از سیستم
تحریم به عنوان ابزار قضایی فرامرزی انتقاد و در
برابر استانداردهای دوگانه حقوق بشری ایستاند.
دو کشور از سیاسیسازی مسائل ورزشی انتقاد
و بر توسعه مشترکات و ارزشهای انسانی رایج
تاکید کردند.
حال که در شرف آغاز دومین سده هستیم،
ایران به عنوان شریک راهبردی با داشتن سیاست
خارجی برپایه دیپلماسی هوشمندانه و متعادل،
دفاع از منافع منطقهای خود و همسایگانش در
کنار چین میایستد .برای سالیان طوالنی صلح و
ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه به دلیل سلطه
و طمع ابرقدرتهای متجاوز که از طرفی مدعی
پیروی از قوانین بینالمللی هستند و از سوی دیگر
مقررات و قوانین بینالمللی را نقض میکند ،به
خطر افتاده است .در چنین جو سختی ،دفاع از
صلح و ثبات منطقه همیشه یکی از اولویتهای
ویژه ایران بوده است.
ایران با اجرای توافق ( ۲۰۱۵برجام) پیامی را با
این مضمون که دنبال کردن منافع منطقهای از
اولویتهای این کشور است را به دنیا فرستاد.
حتی پس از خروج ایاالت متحده از برجام ایران
با پایبندی به تعهداتش به مدت دو سال و قربانی
کردن بخشی از حقوق الینفکش بیشتر و بیشتر به
جهان نشان داده که در مسیرش ثابتقدم است.
نقش چین به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت

سازمان ملل و یک بازیکن فعال در حوزه بینالملل
طی مذاکراتی که روند مصالحه و بازگشت نقض
کنندگان برجام را تسهیل کرد ،واقعا ستودنی
است .مهم نیست چه اتفاقی در حوزه روابط
بینالملل رخ دهد ،چین و ایران به همراه دیگری
شرکای تجاری و منطقهای خود همیشه در
سمت درست تاریخ قرار خواهند داشت .ایران
به کشورهای هژمونیک اجازه نخواهد داد که برای
خاورمیانه تصمیمگیری کنند و یا نیروهایشان
در لباس نیروهای حافظ صلح بفرستند و تنش،
ی و هرج و مرج در منطقه ایجاد کنند.
ناآرام 
ما باور داریم که از صلح و ثبات در هر منطقه
به وسیله بازیکنان همان منطقه محافظت
خواهد شد .آنچه واقعا کشورها را متحد میکند
گفتوگوهای سیاسی و فرهنگ برد-برد ،همکاری
تجاری و اقتصادی خواهد بود و نه مسابقات
تسلیحاتی و ائتالفات نظامی و امنیتی.
ایران به همراه چین به عنوان شریک تجاریاش
در جای جای تاریخ این حقیقت را به جهان
نشاندادهاند و تاکید کردهاند که در عصر جدید
رویکرد مقابله ،نزاع طلبی و سیاست تحریم
منسوخ بوده و کامال سرد میشوند .اینچنین
سیاستهای غیرقانونی تاثیر خود را از دست
داد ه و منجر به عکسالعمل منفی از سوی دیگر
بازیکنان در عرصه بینالمللی میشوند .در این
زمینه ،ایران از ابتکار توسعه جهانی چین استقبال
میکند و برای اجرایش یک سازوکار همکاری برای
توسعه متعادل پیشنهاد میدهد .گروه دوستان
ابتکار پیشرفت جهانی که به پیشنهاد چین در
سازمان ملل تشکیل شده میتواند هسته این
همکاری باشد.
در نیمه دوم سده مشترکات سیاسی و فرهنگی
مختلف میان ایران و چین زمینه تداوم همکاری در
حوزههای زیر که از اولویت باالیی برخوردار هستند
را فراهم خواهند کرد:
 توسعه همکاری اقتصادی و تجاری و اجرایبرنامه همکاری جامع
 اجماع و رایزنی بر سر مسائل منطقهایو بینالمللی متعدد و ایفای نقش موثر در
میانجیگری در روابط جهت حل و فصل موثر
چالشها و تنشها
 نبرد علیه کووید  ۱۹و همکاری در پروژههایتولید واکسن مشترک
 کمکرسانی در تقویت سازوکار همکاری جهتپیشبرد توسعه جهانی
 ترویج چندجانبهگرایی و مقابله با استانداردهایدوگانه از طریق پیشنهاد ترمیم سیستم حکومت
جهانی
 مقابله با تروریستها و افراطگرایان وکمکرسانی جهت آوردن تمامی کشورهای
سرکوبشده به جامعه بینالمللی
 همکاری سازنده و موثر در حوزه ابتکار کمربندو جاده و کمک به چین برای استفاده موثر از این
پروژه
 تداوم مقدمات اجرایی جهت عضویت دائمیایران در سازمان همکاریهای شانگهای و بهرهبری
از فرصت همکاری با کشورهای عضو در راستای
ابتکار توسعه جهانی

دولت پاکستان نسخه چشمانداز جدید
سیاست امنیت ملی این کشور را پس از  ۷سال
رونمایی کرد،سیاستی که در آن بر دیپلماسی
اقتصادی و توسعه روابط با همسایگان تاکید شده
و همچنین در این سیاست جدید،روابط جمهوری
اسالمی ایران و پاکستان ریشه در منافع مشترک
و دو شریک برای صلح و ثبات منطقهای عنوان
شده است.
به گزارش ایرنا ،مراسم ویژه رونمایی از
سیاست جدید امنیت ملی پاکستان روز جمعه
توسط «عمرانخان» نخست وزیر این کشور در
سالن همایشهای کاخ نخست وزیری در شهر
اسالمآباد برگزار شد.
در این برنامه وزرای ارشد کابینه دولت پاکستان،
فرماندهان نیروهای مسلح ،روسای نهادهای
امنیتی پاکستان ،دیپلماتها ،سفرای کشورهای
مختلف از جمله «سید محمدعلی حسینی» سفیر
جمهوری اسالمی ایران در پاکستان و نمایندگان
رسانه های بین المللی شرکت کردند.
نخست وزیر پاکستان طی سخنانی ،تدوین
سیاست امنیت ملی را ابتکار مهم و موفقیت
آمیز دولت خود دانست و گفت :سیاست امنیت
ملی اولویت اصلی دولت پاکستان است و کمیته
امنیت ملی به طور منظم پیشرفتها در این
خصوص را بررسی میکند.
عمرانخان مهمترین هدف سیاست خارجی و
توان نظامی پاکستان را صلح و ثبات در منطقه
و فراتر از آن دانست و تاکید کرد که سیاست
خارجی این کشور نیز بیشتر بر دیپلماسی
اقتصادی در آینده تمرکز خواهد کرد.
«م ُعید یوسف» مشاور امنیت ملی پاکستان
نیز در این مراسم گفت :سیاست جدید امنیت
ملی پاکستان حول محور امنیت اقتصادی است
اما همزمان الزامات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک نیز
برای تقویت امنیت و جایگاه این کشور در منطقه
و جهان برجسته شده است.
جمع بعدی بخشهایی از چشمانداز جدید
سیاست امنیت ملی پاکستان شامل  ۹ماده
منتشر شد که در بخش سیاست خارجی در
جهان درحال تغییر دولت اسالمآباد به روابط
و همکاریهای نزدیک خود با تهران اشاره کرده
است.
در این گزارش آمده است :پاکستان به عنوان
همسایه جمهوری اسالمی ایران از روابط تاریخی
با اشتراکات مذهبی میان دو کشور برخوردار
است و به عنوان همسایه ،تهران و اسالمآباد به
اشتراک منافع در حوزه مدیریت مرزهای مشترک
و مشارکت در صلح و ثبات منطقهای ادامه
میدهند.
در چشمانداز جدید سیاست امنیت ملی
پاکستان با اشاره به شراکت این کشور با ایران
برای ثبات منطقهای ،افزوده شده است که تقویت
بیش از پیش تبادل اطالعات و گشت در مناطق
مرزی تاثیرات مثبتی بر همکاریهای دوجانبه و
روابط فی مابین خواهد گذاشت.

عمار حکیم حمله به مقر احزاب در
بغداد را مشکوک خواند
سید «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی
عراق ،نسبت به آنچه طرح های مشکوک برای
برهم زدن ثبات کشورش خواند ،هشدار داد.
به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز ،وی روز
جمعه در وبالگ خود نوشت :هدف قرار دادن
مقر احزاب و نیروهای سیاسی بیانگر وجود طرح
های مشکوک برای برهم زدن ثبات عراق و تهدید
امنیت آن است.
حکیم افزود :ما این گونه رفتارها را به شدت
محکوم و تاکید می کنیم که چنین رفتارها و
نیز کسانی که پشت آن قرار دارند ،نباید بدون
مجازات باقی بمانند.
برخی رسانهها از حمله افراد ناشناس به مقر
برخی احزاب سیاسی در بغداد پایتخت عراق خبر
دادند.
بر اساس این گزارش مقر حزب «تقدم»
(پیشرفت) در منطقه االعظمیه و حزب «تحالف
عزم» (ائتالف اراده) در منطقه الیرموک امروز
توسط افراد ناشناس با بمب دست ساز هدف
قرار گرفت.
حمالت مزبور هیچ گونه تلفاتی در پی نداشت.
رهبری حزب تقدم را «محمد الحلبوسی» عهده
دار است که به تازگی برای دومین بار به ریاست
پارلمان عراق انتخاب شد.
رهبری حزب تحالف عزم را نیز «خمیس
الخنجر» به عهده دارد.
الحلبوسی و الخنجر هر دو از شخصیتهای
برجسته سیاسی اهل سنت هستند.

دور و نزدیک توافق در دور هشتم مذاکرات وین

بازگشت موقت مذاکرهکنندگان ارشد به پایتختها
بر اساس تفاهم انجامشده میان روسای هیأتها ،مذاکرهکنندگان ارشد
جمهوری اسالمی ایران و سه کشور اروپایی عصر امروز برای انجام امور مربوط به
سمتهای سیاسی خود و برخی مشورتها ،موقتا به مدت دو روز به پایتختها
باز خواهد گشت.
به گزارش ایسنا ،با این وجود ،مذاکرات کارشناسی همچنان بدون وقفه
ادامه خواهد یافت و بازگشت مذاکرهکنندگان ارشد به معنی توقف دور هشتم
مذاکرات نیست.
جلسه روسای هیئتهای مذاکرهکننده ایران و سه کشور اروپایی روز جمعه با
حضور انریکه مورا هماهنگکننده گفتگوها در وین برگزار شد.
پیش از این دیدار نیز جلسه دوجانبه علی باقری ،مذاکرهکننده ارشد کشورمان
و انریکه مورا هماهنگکننده گفتوگوها در وین برگزار شد.
روز پنجشنبه نیز مذاکرات وین در دو سطح روسای هیأتها و کارشناسان
ادامه پیدا کرد .در همین چارچوب ،علی باقری مذاکرهکننده ارشد کشورمان در
دو دیدار دوجانبه با انریکه مورا هماهنگکننده گفتوگوها و میخائیل اولیانوف
رئیس هیأت مذاکرهکننده روسیه بحث و رایزنی کرد.
همچنین دیداری میان باقری و مذاکرهکنندگان ارشد سه کشور اروپایی برگزار
شد.
عالوه بر این ،جلساتی در سطح کارشناسی به صورت دو و چندجانبه برای

بررسی موضوعات مختلف برگزار شد.
اولیانوف :با پیشرفت در مذاکرات وین ،مخالفان برجام فعالتر شدهاند
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین نسبت به فعالتر شدن
برخی از مخالفان برجام همراه با پیشروی مذاکرات وین هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
واقع در وین روز جمعه در توییتی نوشت :با پیشرفت در مذاکرات وین،
مخالفان برجام در فضای عمومی فعالتر شده و بیشتر فتنهآمیزی میکنند .این
ناراحتکننده و تاسفآور است .اکثریت کشورها از جمله گروه  ۵هدف احیای
توافق هستهای و برداشته شدن تحریمها را دنبال میکنند.
وی در پاسخ به کاربری که درباره تفاوت میان «برداشتن تحریمها» و «لغو
تحریمها» میپرسید گفت :این دو اصالح مترادف هستند .در مذاکرات وین ما
اغلب از لفظ «برداشتن تحریمها» استفاده میکنیم .این قاعده در سازمان ملل
نیز به همین شکل است.
چرا عدم احیای برجام برای منطقه خطرناک است؟
فایننشال تایمز نوشت :حیاتیترین سؤال برای خاورمیانه در سال جاری این
است که آیا پس از اینکه دونالد ترامپ توافق سال  ۲۰۱۵با تهران را که توسط
ایاالت متحده و پنج قدرت جهانی دیگر به دست آمده بود را لغو کرد ،میتوان
به یک توافق بین المللی که جاه طلبیهای هستهای ایران را محدود کند ،دوباره

دست یافت یا خیر؟
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ،در ادامه این مطلب آمده است:
جایگزین این توافق ممکن است تشدید جنگ نیابتی بین ایران و متحدان عرب
شیعه اش از شام تا خلیج فارس باشد .یا در بدترین حالت ممکن است شاهد
حملهی اسرائیل به ایران باشیم که همیشه تل آویو تهران را به واسطهی آن
تهدید میکند .این جنگ احتمالی به طور غیرقابل کنترلی در بسیاری از مناطق
خاورمیانه غوغا به پا خواهد کرد.
منطقه درست زمانی به این مقطع نامطلوب میرسد که ایاالت متحده،
قدرت خارجی مسلط بر آن پس از پایان جنگ جهانی دوم ،به طور محسوسی
در حال دور شدن از آن است .تمامی بازیگران چه همپیمان و چه دشمن
آمریکا ،واشنگتن را اکنون غیرقابل اعتماد میدانند .این موضوع با خروج پر
هرج و مرج ایاالت متحده از افغانستان در تابستان گذشته ،یا حتی خروج
یکجانبه ترامپ از توافق هستهای ایران در سال  ۲۰۱۸آغاز نشد .توافقی که
متحدان آمریکایی مانند اسرائیل و عربستان سعودی در هر صورت به شدت
با آن مخالفت کردند .این ایده پس از آن که متحد ایران در سال ۲۰۱۹
حمله موشکی و پهپادی دقیقی به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان انجام
داد ،شکل گرفت .واشنگتن این تهاجم را به عنوان حمله به سعودیها و
نه آمریکاییها قلمداد کرد و آن را نادیده گرفت .از آن زمان ،تماسهای

دیپلماتیک با ایران در سراسر خلیج فارس از امارات متحده عربی و حتی
عربستان سعودی آغاز شد.
درک ناگهانی کشورهای عربی خلیج فارس از آسیبپذیری خود ،تالشهایی را
برای تنش زدایی برانگیخته است.

