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اخبار

جزئیاتی از تغییرات احتمالی در
متن توافق آتشبس یمن

یک روز مانده به پایان دوره آتشبس دوماهه
در یمن ،منابع دیپلماتیک از افزوده شدن بندهای
جدید به این توافق برای تمدید دوباره آن خبر
دادند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه الشرق األوسط به
نقل از چند منبع دیپلماتیک نوشت که بحث و
گفتوگوها درباره تمدید آتش بس یمن که دوم
اوت به پایان میرسد ،دیگر محدود به پذیرش و رد
این توافق نیست ،بلکه پیشنهادهای برای یک توافق
جدید مطرح شده است.
این روزنامه همچنین گزارش داد؛ منابع مذکور
ماهیت این اصالحات را تایید نکردهاند ،اما منابع
دیگر پیشبینی کردند که در توافق جدید پرونده
تعز ،پروازهای بیشتر به صنعا و کشتیهای بندر
حدیده و اضافه شدن بند حقوقها ،اولویت خواهد
بود .طبق گفته این منابع ،دو طرف همچنان
درحال بررسی بندهای جدید هستند و تا بدین
لحظه نسخه نهایی آتشبس مورد توافق طرفین
قرار نگرفته است .این روزنامه همچنین به نقل
از منابع سیاسی در صنعاء از ورود یک هیئت
عمانی به پایتخت یمن در راستای گفتوگو با
مقامات جنبش انصارالله و متقاعد کردن آنها به
پذیرش پیشنهادهای جدید سازمان ملل برای درج
در توافقنامه اتش بس یمن خبر دادند .همچنین
منابع غربی مطلع از این پرونده معتقدند که هانس
گروندبرگ ،فرستاده سازمان ملل به یمن احتماال ً
در راستای پیش بردن توافقنامه جدید به صنعاء
سفر کند .آتشبس میان ائتالف سعودی و صنعاء
دوم آوریل گذشته آغاز شد و هانس گروندبرگ،
فرستاده سازمان ملل به یمن اعالم کرد ،بر اساس
این توافق ،تمای عملیاتهای نظامی زمینی ،هوایی
و دریایی متوقف میشوند.
دوم ژوئن نیز گروندبرگ از موافقت دولت
صنعاء و ائتالف سعودی با پیشنهاد سازمان ملل
برای تمدید دو ماهه این توافق خبر داد و این توافق
امروز (سه شنبه) به پایان میرسد.

اخبار

به بهانه سفر نانسی پلوسی به تایوان بررسی شد

تشکیل کمیته مشترک با هدف عدم
تکرار درگیری مرزی میان ایران و
افغانستان

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری
اسالمی 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.
روز یکشنبه و ساعاتی بعد از رویداد مرزی میان
ایران و افغانستان که در منطقه هیرمند رخ داد،
کاظمی قمی در صفحه توئیتر خود نوشت :پس
از درگیری در منطقه هیرمند ،جلسهای با حضور
نماینده جمهوری اسالمی و وزارت دفاع حکومت
سرپرست افغانستان تشکیل شد .وزارت دفاع
حکومت سرپرست ،طی تماسی با نیرو های
مرزی این کشور پرهیز از درگیری و تشکیل کمیته
مشترک جهت عدم تکرار این دست اقدامات را
در دستور کار قرار داد .روز یکشنبه سید مجید
میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور
جمهوری اسالمی 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 کشور تأکید
کرد :الزم است نیروهای مرزبانی افغانستان به
حدود و جغرافیای مرزی توجیه شوند و بارها این
امر به مقامات افغانستان گوشزد شده است تا
این موضوع باعث نشود تنشهای محدود خالف
میل و خواسته دو طرف صورت بگیرد .میثم
برازنده  فرماندار شهرستان هیرمند نیز روز یکشنبه
با بیان اینکه درگیری مرزی خاتمه یافته است،
گفت :علت این درگیری در ناحیه مرز شهرستان
هیرمند تجاوز مرزی از ناحیه طالبان به داخل خاک
ایران بوده است.
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یک رسانه عربی مدعی شد

آمریکا و چین؛ از همکاری اقتصادی تا تنش راهبردی
سفر احتمالی  ،نانسی پلوسی رییس مجلس
نمایندگان آمریکا به تایوان باردیگرموضوع روابط آمریکا
و چین را در معرض تحلیل های رسانه ای و آکادمیک
قرار داده است؛ سفری که انجام آن شاید تنش در
روابط دو ابرقدرت جهانی را شدیدتر از گذشته کند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه رسما
سفر دوره ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد و طبق آنچه
در بیانیه رسمی دفتر خانم نانسی پلوسی آمده ،وی قرار
است به کشورهای سنگاپور ،مالزی ،کره جنوبی و ژاپن
سفر کند و نامی از تایوان در فهرست مقصدهای سفر
آسیایی جاری وی نبود.
به هر روی  ،در صورت سفراحتمالی پلوسی به
تایوان ،این اولین سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
به این جزیره در  ۲۵سال گذشته است که واکنش
بسیاری از مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی چین را
برانگیخته به نحوی که شی جین پینگ رئیس جمهوری
چین در گفت و گوی تلفنی دوساعته خود با جوبایدن
رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که ایاالت متحده در
مورد تایوان با آتش بازی نکند .روابط آمریکا و چین
را می توان مناسباتی آونگی به ویژه در حوزه اقتصادی
تحلیل کرد چراکه ضربه هریک از این دو کشور به
اقتصاد جهانی می تواند باعث تحرک در بخش انتهایی
و آن سوی مرزها یا به صورت برعکس شود.
مناسبات آمریکا و چین اگرچه در دوران مائو و پس
از پایان جنگ جهانی دوم دورانی سرتاسر انزوا و تقابلی
را آغاز کرد اما بعدها همراه با دگردیسی های داخلی
در چین و پیگیری سیاست بین المللی گرایی و اقتصاد
آزاد از سوی پکن به سمت شراکت اقتصادی و همکاری
راهبردی در موضوعات مختلف جهانی حکت کرد به
نحوی که پیگیری چنین سیاستی از سوی چین باعث

شد تا به آرامی اژدهای خفته اقتصادی این کشور بیدار
و چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان در تولید ناخالص
داخلی تبدیل شد.
تولید ناخالص داخلی چین به طور متوسط به ۱۴.۷
تریلیون دالر رسیده و چین تنها اقتصاد بزرگ در جهان
بود که در سال  ۲۰۲۰به رشد  ۸.۱درصدی دست یافت.
ادراک راهبردی کارگزاران سیاست خارجی چین
سیاست خارجی چین از سال ۲۰۰۳میالدی از دوران
ریاست جمهوری هو جین تائو در قالب دکترین ظهور
مسالمت آمیز و با رویکردهای «دیپلماسی پیرامونی»
و «همسایه خوب» گستره اقتصاد خود را از طریق
روندهای وابستگی متقابل از همسایگان به فضای
پیرامونی و مناطق دیگر گسترش داد .چنین اقداماتی
منافع ملی چین را درسطوح و الیه های مختلف با حوزه
ها و اقتصادهای بزرگ ،متوسط و کوچک جهان گره
زد .به گزارش ایرنا ،چین در حوزه راهبردی نیزحضور
مستمر خود را به در فضای پیرامونی به ویژه منطقه
اسیای شرقی منطقه دریای چین جنوبی ،در حوزه
اسیای مرکزی(طرح یک کمربند-یک جاده) ،خاورمیانه
و آفریقا و آمریکای التین افزایش داده و به تعبیری
مناسبات اقتصادی خود را درقالب های راهبردی و
سیاسی -امنیتی تعریف کرده است.
ادراک راهبردی کارگزاران سیاست خارجی چین
از راهبرد ظهور مسالمت آمیز مفهومی الگومند،

الخلیج آنالین گزارش داد

جزئیات طرح پیشنهادی اروپا برای
احیای برجام

گروه بین الملل  -آمریکا و چین به عنوان دو قدرت همکار اقتصادی جهان اکنون دوران پرتنشی را طی می کنند و به نظر می رسد هر دو کشور در قالب
رویکردهای راهبردی خود تالش می کنند این تنش در سطوح راهبردی مدیریت شود.

افزون بر
موضوعات
راهبردی،
ژئوپلیتیکیو
اقتصادسیاسی،
تصمیمگیران
آمریکایی از
نظرروانشناسی
سیاسینیز
برآمدن چین
را قابل قبول
نمیدانند
بسیط ،شناور و انعطاف پذیراز همپیوندی ژئوپلیتیک،
ژئواکونومی و مولفه های قدرت نرم در سطوح جهانی
است .براین مبنا سیاست خارجی چین دارای کمترین
چالش وبیشترین ظرفیت سازی و فرصت سازی برای
مناسبات اقتصادی این کشور در سطوح مختلف بین
المللی و منطقه ای است.
چنین برآیندی از قدرت ،باعث شده تا ایاالت متحده
آمریکا اززمان دولت باراک اوباما نگاه متفاوتی به
راهبرد ظهور مسالمت آمیز چین داشته باشد .در واقع
مساله چین برای امریکا موضوعی پیچیده ،چندالیه و
راهبردی است .آمریکا تالش می کند تا از برآمدن قدرت
اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و حتی ارزش های فرهنگی
چین جلوگیری کند واین رفتار آمریکا ریشه در ظهور
قدرتی با ظرفیت احتمالی هژمونیک در آینده دارد .در
این چارچوب ،مفصل بندی مناسبات چین و آمریکا
دچار دگردیسی های ساختاری شد از این منظرآمریکا
طی دو دهه اخیرو در قالب دولت های مختلف تالش
کرده تا منابع ظرفیت ساز چین را مهار یا محدود کند.
سیاست ثقل گرایی آسیایی یکی از اولین رویکردهای
تقابلی آمریکا در قبال چین بود که در بهمن  ۱۳۹۰از
سوی هیالری کلینتون وزیر امورخارجه وقت آمریکا
اعالم شد .در قالب این راهبرد جدید ،بر وزن راهبردی
منطقه آسیا-اقیانوس آرام و افزایش حضور نظامی
آمریکا در این منطقه تاکید شده است.اما در دولت
دونالد ترامپ این سیاست و رویکرد در حوزه های
اقتصادی دنبال شد؛ به نحوی که اقدامات دولت ترامپ

منجر به آغاز جنگ تعرفه ها( )۲۰۱۸میان دو کشورگردید
و دولت ترامپ برخی شرکت های بزرگ آمریکایی را با
وجود زیان های گسترده وادار به خروج از چین کرد.

ترکیبی محدودسازی اقتصادی و راهبردی
با روی کار آمدن دولت جو بایدن ( )۲۰۲۰رویکرد
ترکیبی محدودسازی اقتصادی و راهبردی از سوی
دموکرات ها برای ایجاد محدودیت های ساختاری و
راهبردی پیش روی چین قرار گرفت و در این میان
تایوان به موضوع اصلی تنش میان دو ابرقدرت تبدیل
شد.
ادراک راهبردی نخبگان چینی درباره تایوان مبتنی بر
چین واحد است که تایوان را بخشی از این کشور می
داند در حالیکه تایوان و متحد اصلی آن یعنی امریکا به
دنبال سیاست تایوان مستقل بوده و در عمل واشنگتن
تالش می کند در پوشش اتحاد راهبردی حضور بسیط
نظامی خود را در حوزه ژئوپلیتیکی آسیای شرقی حفظ
کند.
به نظر می رسد با وجود چنین فضایی ،نخبگان چینی
انتخاب راهبردی خود را انجام داده اند و این انتخاب
همان تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در داخل
و راهبرد همکاری برای کسب منافع اقتصادی در حوزه
بین المللی است .اما برای پکن ،شرق آسیا و برقراری
هژمونی خود در این منطقه نیز یک انتخاب راهبردی
مهم محسوب می شود و چینی ها همواره اهمیت
گسترده برای حوزه های پیرامونی خود قایل بوده اند.
درقالب چنین منطق راهبردی ،چینی ها نیز تنها

مسیر برای ایجاد ثبات و آرامش در این منطقه را در
قالب موازنه گرایی می بینند .پکن در چارچوب موازنه

گرایی چینی و براساس ادراک خود از ترتیبات امنیتی
منطقه شرق آسیا ،تالش می کند تا همزمان با حفظ
فضای تحرک راهبردی در منطقه و همکاری با آمریکا،
این موازنه و تعادل را حفظ کند.
اگرچه آمریکایی ها برای سال های متمادی چین را
بعنوان یک «سهامدار مسوول» در منطقه شرق آسیا
میدیده اند ،اما اکنون همراه با ترس از کاهش وزن
راهبردی خود در این منطقه ،سیاست محدودسازی در
حوزه های اقتصاد سیاسی ،ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی
چین را در پیش گرفته اند و در پرتو چنین سیاسی،
به دنبال دایمی سازی تصاعد بحران و تنش در منطقه
شرق آسیا برای چین هستند.
در فرجام به نظر می رسد که افزون بر موضوعات
راهبردی ،ژئوپلیتیکی و اقتصاد سیاسی ،تصمیم گیران
آمریکایی از نظر روانشناسی سیاسی نیز برآمدن
چین را قابل قبول نمی دانند؛ نخبگان سیاسی آمریکا
از نظر هنجاری و ارزشی تولید ثروت را مختص نظم
لیبرالی و دموکراسی غربی تحلیل می کنند و بازتولید
نظم جدید از سوی چینی ها چالش جدی فراروی نظم
لیبرالی است در این قالب از منظر ایاالت متحده چین
یک چالش چندوجهی راهبردی ،روانی ،اقتصادی و فن
آوری خواهد بود که چنین شرایطی باعث شده تا در
برهه های مختلف تنش و بحران در دوسوی گوی های
آونگ به اوج خود برسد.

مسیر احیای برجام از عمان می گذرد؟

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.
الخلیج آنالین در گزارشی نوشت :روز به روز مشخص می شود که
عمان بازیگری اساسی در هرگونه مذاکرات مرتبط با پرونده هسته ای
ایران است و این کشور به دلیل نقشش در موفقیت توافق هسته ای در
سال  ۲۰۱۵اکنون به کشور مورد اعتماد غرب تبدیل شده است.
در این گزارش آمده است :سفر ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور ایران
به سلطنت عمان در ماه می گذشته غافلگیرکننده و یا عجیب نبود زیرا
دو کشور از سالیان دور روابطی محکم و گسترده دارند اما این سفر در
م توان خود فشار می آورد
زمانی انجام شد که جامعه بین المللی با تما 
تا توافقی جدید میان خود و تهران در خصوص پرونده هسته ای ایران
با میانجی گری عمان حاصل شود .چه بسا سفرهای متقابل میان تهران
و مسقط و گفت وگوهای عمان با ایران از یک طرف و با کشورهای دیگر
از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا از طرف دیگر همگی در راستای تحقق
هدفی واحد باشد و آن رسیدن به توافق است.
در این گزارش همچنین آمده است :چه بسا این تحرکات مداوم در
زمانی که مذاکرات وین میان مجموعه کشورهای بین المللی وتهران
برای رسیدن به راه حل ریشه ای و همچنین تالش ها برای نزدیک کردن
رویکردهای تهران و واشنگتن با شکست مواجه شده است ،با این هدف
باشد که پرسشی را مطرح کند مبنی بر اینکه آیا تالش های مسقط
همانند سال  ۲۰۱۵می تواند منجر به توافق شود.
نویسنده آورده است :طی چند ماه اخیر تحرکات فشرده ای انجام شد
؛ بدر البوسعیدی ،وزیر خارجه عمان با رابرت مالی ،مامور ویژه آمریکا
در امور ایران درخصوص تالش ها برای احیای توافق هسته ای رایزنی
کرد .بر اساس خبری که وزارت خارجه عمان منتشر کرد البوسعیدی در
 ۲۷جوالی تماسی تلفنی از سوی رابرت مالی دریافت کرد و دو طرف
درخصوص مسائل مشترک تبادل نظر کردند ،در همان روز حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایرانی با همتای عمانی خود تلفنی گفتوگو

العربیالجدید مدعی شد که منابع آگاه جزئیاتی
از طرح پیشنهادی جدید اتحادیه اروپا برای
بازگشت به توافق هستهای و واکنش ایران به این
طرح را فاش کردهاند.
به گرارش ایلنا ،میدل ایستنیوز به نقل از
العربیالجدید مدعی شد که منابع نزدیک به روند
مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتوگو
با این پایگاه خبری جزئیاتی از طرح پیشنهادی
جدید اتحادیه اروپا برای بازگشت به توافق هستهای
و واکنش ایران به این طرح را فاش کردند .روز
سهشنبه گذشته« ،جوزپ بورل» ،هماهنگکننده
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،اعالم کرد که
پیشنویس تازهای درباره مذاکرات هستهای را به
ایران و آمریکا داده و از طرفهای مشارکتکننده
در این مذاکرات خواست که مانع از ایجاد «بحران
خطرناک تازهای» شوند .او گفت که متن پیشنهادی
جدید وی «ایدهآل نیست اما بهترین توافقی است
که میتوان به آن رسید» و افزود که در این طرح
«همه مسائل اساسی» مطرح شده است .این منابع
به العربی الجدید گفتند که حسین امیر عبداللهیان
وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی چهارشنبه
گذشته مالحظات کشورش درباره پیشنهاد اروپا را
به اطالع بوررل رساند .این منابع همچنین مدعی
شدند که تهران با وجود عدم اعالم مخالفت خود
تاکنون اما به رد این پیشنهاد تمایل دارد .این پایگاه
خبری مدعی شد :این منابع گفتهاند که پیشنهاد
جدید اروپا برای ایران «دربردارنده مطالب تازه
و مهمی نیست و آنچه را تهران در سه پرونده
اختالفی اصلی در نظر دارد تأمین نمیکند» .به
گفته این منابع ،ایران خواستار افزایش محدوده
رفع تحریمها و دریافت ضمانتهای کافی و بسته
شدن پروندههای معلق در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی است .بر اساس این گزارش ،پیشنهاد تازه
اروپا شامل رفع تحریمهای تازه از چند نهاد و
شرکت وابسته به سپاه و نه «همه  ۸۰نهاد وابسته
به این گروه نظامی» و نیز «تعهد بایدن به پایبندی
دولتش به توافق» است .به گفته این منابع ،وزیر
امور خارجه ایران به بورل گفته که تهران از هرگونه
پیشنهاد برای به نتیجه رسیدن مذاکرات حمایت
میکند و خواستار مذاکرات بیشتر درباره ایدههای
اروپا برای حل و فصل مسائل شده است .همچنین
وی پیشنهاد دیدار و مذاکره مستقیم علی باقری،
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران ،با «انریکه مورا»،
رئیس هیئت مذاکرهکننده اتحادیه اروپا ،را داده
است .این منابع افزودهاند که امیرعبداللهیان «ایده
تازهای از جانب ایران» درباره مسائل مورد اختالف
را در چارچوب پیشنهاد تازه اروپا مطرح کرده است
هرچند این منابع رسیدن به توافق در آینده نزدیک
را بعید دانستهاند .به گفته این منابع« ،به نظر
نمیآید که توافق در آینده نزدیک به دست آید و
باید دید که بعد از سپتامبر» ،یعنی نشست آتی
شورای حکام آژانس بینالمللی چه پیش خواهد
آمد .این منابع همچنین از تالشهای گسترده
عمان و قطر و مذاکرات علنی و غیر علنی آنها با
تهران و واشنگتن در این پرونده و نیز در پرونده
تبادل زندانیان خبر دادهاند.

همزمان با اعالم تظاهرات ائتالف شیعیان

کرد و دو طرف درخصوص تحوالت مذاکرات هستهای رایزنی کردند ،
امیرعبداللهیان در این گفتوگو تاکید کرده است که تهران برای رسیدن
به توافقی قوی و پایدار جدی است.
این رایزنی ها در سایه اظهارات دو طرف ایرانی و آمریکایی انجام شد؛
به گزارش ایسنا ،نویسنده همچنین آورده است :تماس های اخیر عمان
برای اولین بار نبود و این کشور طی ماه های گذشته تحرکات خود را
افزایش داد و چه بسا برجسته ترین آن ها سفر رئیس جمهور ایران در
ماه می گذشته به مسقط است که گفته می شود این سفر در راستای
روابط دوجانبه و رایزنی درخصوص پرونده هسته ای بود .هیثم بن
طارق ،پادشاه عمان طی سفرش به آلمان در اواسط جوالی و گفتوگو
ی از مسائل و
با اوالف شولتس ،صدراعظم این کشور درخصوص تعداد 
در راس آن ها مسیر بازگشت به توافق هسته ای با ایران رایزنی کرد زیرا
آلمان یکی از کشورهای اروپا در مذاکرات احیای برجام است .همچنین
بدر البوسعیدی  ،وزیر خارجه عمان در اواسط ژوئن با همتای ایرانی خود
در خصوص نتایج سفر رئیسی به مسقط رایزنی کردند .وزارت خارجه
ایران اعالم کرد که امیرعبداللهیان درخصوصتحوالت مذاکرات وین نیز
با البوسعیدی گفتوگو کرد .چند روز بعد از آن نیز امیرعبداللهیان و
البوسعیدی درخصوص مسائل منطقه ای و بینالمللی و در راس آن ها
تحوالت توافق هسته ای رایزنی کردند .همچنین در هفتم جوالی وزیر
خارجه عمان با علی باقری کنی ،مذاکره کننده ارشد ایران در مسقط
درمورد مذاکرات احیای برجام تبادل نظر کرد.
عبدالله الغیالنی ،کارشناس امور راهبردی عمانی در گفتوگو با
الخلیج آنالین گفت که از سرگیری نقش مسقط در پرونده هسته ای
ارز شر افزوده به این امر می دهد و ممکن است فرصت های رسیدن
به توافق را تقویت کند.
وی تاکید کرد :سلطنت عمان همچنان دروازه ورود به تهران است
اما موفقیت و عدم موفقیت مذاکرات تنها وابسته به نقش میانجیگر
نیست زیرا مذاکرات روندی مرکب و بسیار پیچیده است و عوامل
متعدد منطقه ای و بین المللی روی آن تاثیر می گذارد.

وی در ادامه گفت :برای مثال نقش قطر از نظر ژئوپلتیکی موازی با
نقش عمان است و چه بسا نقش دوحه بود که باعث شد تماس ها
میان تهران و واشنگتن به طور کامل قطع نشود .عمان و قطر ابتکار
عمل مستقل ندارند که بر اساس آن طرف های درگیری با یکدیگر دیدار
کنند .الغیالنی خاطرنشان کرد :شرایط منطقه ای کنونی نشان می دهد
که فرصت ازسرگیری مذاکرات و رسیدن به توافق بیشتر از قبل است
زیرا پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین و نزدیک شدن روابط ایران و
عربستان و همچنین آرامش نسبی در جبهه یمن همگی عواملی هستند
که فرصت موفقیت مذاکرات را تقویت می کنند .دوحه و مسقط هر
کدام ویژگی های ژئواستراتژیکی دارند که می توانند بر روند مذاکرات
تاثیر بگذارند و اگر تمام این ویژگی ها در یک ابتکار عمل عمانی-قطری
جمع شوند یک طرح مشترکی را به وجود خواهند آورد که قدرت تاثیر
بیشتری خواهد داشت بنابراین ادغام میانجیگری دوحه و مسقط در
یک ابتکار عمل مشترک فرصت حصول توافق را بیشتر خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرد :اراده دو طرف آمریکایی و ایرانی عاملی است
که می تواند روند مذاکرات را از مرحله آزمایش و فشارهای متقابل
به مرحله تصمیم راهبردی برساند اما دو طرف درگیری نسبتا از این
مرحله دور هستند .در این گزارش آمده است :عمان نقش مهمی در
وساطت میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای حوزه خلیج(فارس) در
نشست اخیر جده که جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا نیز در آن حضور
داشت بر مساله پایبندی به دیپلماسی برای ممانعت از دستیابی تهران
به سالح هستهای تاکید کردند .تهران تالش می کند که از طریق واسطه
ها بویژه سلطنت عمان با دولت آمریکا تماس هایی داشته باشد و دولت
قطر نیز برای تبادل پیام ها میان دو طرف نقش ایفا کرد .از طرفی دیگر
ارتباط گسترده ای میان پرونده هسته ای و بحران یمن وجود دارد و
مسقط از همان ابتدا به دنبال حل بحران یمن بود و اخیرا ما شاهد
تحرکات دیپلماتیک منطقه ای و بین المللی بودیم که منجر به آتش
بس میان دو طرف درگیری یعنی حوثی های مورد حمایت ایران و دولت
یمنی مورد حمایت عربستان شد.

ارتش عراق اعالم بی طرفی کرد

همزمان با ادامه تحصن حامیان جریان صدر
در پارلمان عراق ائتالف هماهنگی شیعیان طی
بیانیهای اعالم کرد تظاهراتی در بغداد برگزار خواهد
شد .نیروهای امنیتی نیز تدابیر شدیدی را در مرکز
پایتخت برقرار کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شفق نیوز ،کمیته
مسئول مقدمات تظاهرات چارچوب هماهنگی
شیعیان عراق،
در بیانیهای به خبرگزاری شفق نیوز اعالم کرد
که «محل شروع تظاهرات ساعت پنج بعد از ظهر
به وقت محلی از پل معلق در منطقه الکراده در
بغداد خواهد بود و تمدید زمان تظاهرات یا تبدیل
آن به تحصن علنی به رهبری چارچوب هماهنگی
مربوط است .همزمان با این اطالعیه ،وزارت دفاع
عراق اعالم کرد که نیروهای ارتش در خدمت
مردم هستند و وظیفه نیروهای امنیتی حفاظت
از تظاهرکنندگان و اموال عمومی و خصوصی آنها
است .دفتر نخست وزیری عراق هم اعالم کرده که
استفاده از گلولههای واقعی و الستیکی و بمبهای
دودزا علیه تظاهرکنندگان ممنوع است .همچنین
تاکید شده که سرویس های امنیتی باید محل
تظاهرات را کنترل و از مقر و زیرساختهای دولتی
محافظت کنند .عالوه بر این گروه رسانه امنیتی
عراق(ارتش) اعالم کرد که دستگاه های امنیتی
و نظامی وفاداری خود را به عراق در هر شرایطی
ثابت کردهاند و در امور سیاسی دخالت نمیکنند.
در این بیانیه آمده که وظیفه نیروهای امنیتی
جلوگیری از نقض امنیت است.

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد

احتمال از سرگیری مجدد مذاکرات
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته در نشست
خبری خود اظهار کرد :بعد از تبادل پیامها و دیدگاهها در روزهای اخیر و بررسی
هایی که بر روی متون پیشنهادی انجام شده است این احتمال وجود دارد که در
آینده نزدیک در خصوص زمان مذاکرات (مذاکرات برای رفع تحریمها) به نتیجه
برسیم و احتماال دور جدید مذاکرات را شاهد باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با مواضع جمهوری اسالمی ایران در
مورد تحوالت اخیر عراق از جمله حضور طرفداران مقتدی صدر در پارلمان این
کشور اظهار کرد :ایران همواره بر ثبات و استقرار امنیت در این کشور دوست و
برادر تاکید داشته و دارد .همانطور که بارها گفتهایم ما معتقدیم که امنیت عراق،
امنیت ایران و منطقه است .به نظر میرسد که این تحوالت ناشی از اختالفات
سیاسی داخل عراق است و ما اینها را جزو امور داخلی عراق تلقی میکنیم و
معتقدیم که جریانات ،احزاب و تشکلهای سیاسی عراق میتوانند در چارچوب
قانون اساسی و ساز و کارهای قانونی این کشور به روشهای مسالمتآمیز و توام
با احترام متقابل از وضعیت جاری عبور و با تشکیل دولت مردمی به توسعه و
پیشرفت هر چه بیشتر این کشور همسایه کمک کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با زمان
برگزاری دور ششم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد گفت :همانطور که در
جلسات قبل اشاره کردم این اراده مثبت وجود دارد که ما فاز جدیدی از گفت

وگوها را بین دو کشور با نقش مثبت برادرانمان در عراق آغاز کنیم .زمان دقیقی
برای مرحله جدید گفتوگوها هنوز تعیین نشده است .امیدواریم شرایط داخلی
در عراق به صورت مثبت پیش برود و دوستانمان در عراق بتوانند نقش سازنده
قبلی خود را در این چارچوب ایفا کنند .سخنگوی وزارت خارجه همچنین در
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا ایران قرار است که سوخت را به
صورت رایگان ،به لبنان ارسال کند ،گفت :آنچه که در این زمینه مطرح است
یک موضوع بین دولتی است و در صورتی که ایران درخواست رسمی از سوی
دولت لبنان در این زمینه دریافت کند در چارچوب رسمی این درخواست بین
مقامات ذیربط دو کشور بررسی خواهد شد .وی ادامه داد :آن چه که سید
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفتند که اگر دولت لبنان انگیزه و اراده
ای در این زمینه داشته باشند می توانند این کار را انجام دهند.
کنعانی ادامه داد :ایران برای همکاری در حوزه انرژی و سوخت در کشورهای
منطقه و دیگر کشورها از جمله کشورهای دوست مشکلی ندارد و در چارچوب
فنی این موضوع را دنبال کند .وی افزود :هنوز درخواستی از سوی دولت لبنان
در این زمینه به ایران ارائه نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با
درگیری های مرزی رخ داده بین نیروهای مرزبانی ایران و نیروهای طالبان در
مرزهای شرقی کشور و منطقه هیرمند گفت :همان طور که پیش از این توضیح

دادم موضوعات افغانستان برای ما حائز اهمیت است و در مورد اتفاقات دو روز
گذشته که در مرز مشترک دو کشور رخ داده است ،برداشت ما این است که
این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به
خطوط مشترک شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور است.
کنعانی ادامه داد :در سالهای گذشته ما اقداماتی را در حوزه مرزی انجام
دادیم از جمله ایجاد یک دیوار امنیتی برای مقابله با تردد قاچاقچیان و مقابله
با قاچاق مواد مخدر به نظر میرسد در بخشی از این مناطق نیروهای مرزبانی
افغانستان توجیه وضعیت مرزی و مناطق مرزی نیستند و شناخت دقیقی از
نقاط و خطوط مرزی ندارند و برخی از اقدامات و تحرکات باعث ایجاد سوء
تفاهم و بعضا برخورد مرزی میشود .این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان این
که نیروهای مرزبانی ایران با اشراف بر مرزهای منطقه با دقت تحرکات مرزی را
رصد می کنند و نسبت به صیانت از امنیت مرزهای کشور اهتمام جدی دارند
و در این زمینه به وظایف خود با مسئولیت و با دقت عمل می کنند خاطرنشان
کرد :ما همین انتظار را از مقامات هیات موقت سرپرستی افغانستان داریم که
نیروهای مرزبانی خود را با دقت بیشتری توجیه کنند .آنها را نسبت به خطوط
مرزی و وظایفشان آشنا و توجیه کنند تا دیگر شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد :واقعیت امر این است که ما افغانستان را
کشور دوست و برادر خود می دانیم و حتما خواستار بهترین همکاری ها برای

تامین امنیت مرزهای دو کشور هستیم تا این مرزها به مرزهای امنیت و همکاری
تبدیل شوند .امیدوار هستیم که در طرف مقابل یک اهتمام بیشتری در این
زمینه شاهد باشیم تا شاهد پیشگیری از وقوع این گونه اتفاقات در مرزهای
مشترک دو کشور باشیم.

