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هیئت آژانس تهران را ترک کرد

هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست 
گروسی  رافائل  پادمانی  معاون  آپارو،  ماسیمو 
سفر  از  بعد  دیروز  بامداد  آژانس،  مدیرکل 

یک روزه، تهران را به مقصد وین ترک کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان انرژی 
پادمانی  معاون  آپارو،  ماسیمو  ایران،  اتمی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول 
ایرانی  هیئت  با  مذاکرات  بر  عالوه  سفر  این 
مرکب از معاون بین الملل، حقوقی و مجلس 
و  خلع سالح  کل  مدیر  و  خارجه  امور  وزارت 
و  دیدار  خارجه  امور  وزارت  بین الملل  امنیت 

گفت وگو کرد.
ماسیمو آپارو و هیئت همراه همچنین با محمد 
اسالمی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 

انرژی اتمی ایران نیز دیدار و مالقات کردند.
بر  عالوه  طرفین  مذاکرات  این  جریان  در 
و  همکاری ها  زمینه  در  پادمانی؛  موضوعات 
برنامه های مشترک آتی به گفت وگو و تبادل نظر 

پرداختند.

قطر اتحادیه اروپا را تهدید کرد

کردن  ممنوع  دلیل  به  اروپا  پارلمان  از  قطر 
حضور نمایندگان این کشور در این نهاد انتقاد 
کرد و هشدار داد که این اقدام »تبعیض آمیز« 
می تواند به همکاری گسترده تر اتحادیه اروپا و 
به دوحه وابسته  بلوک  این  قطر در جایی که 

است، از جمله در زمینه انرژی، آسیب برساند.
هفته  اروپایی  پارلمان  پولیتیکو،  گزارش  به 
گذشته نمایندگان قطر را از ورود به محل این 
پارلمان منع کرد و قوانین مربوط به این کشور را 
که شامل لغو ویزا و بازدیدهای برنامه ریزی شده 

می شود، به حالت تعلیق درآورد.
فساد شامل  اتهامات  دنبال  به  اقدامات  این 
تالش قطر برای نفوذ و تاثیرگذاری بر مقامات 

پارلمان اروپایی صورت گرفت.
در واکنش به این اقدام یک دیپلمات قطری 
در بیانیه ای گفت: »تصمیم برای اعمال چنین 
محدودیت های تبعیض آمیزی بر همکاری های 
امنیتی منطقه ای و جهانی و همچنین بحث های 
جاری پیرامون فقر انرژی و امنیت جهانی تأثیر 

منفی خواهد گذاشت«.
این بیانیه افزود: این تصمیم نشان می دهد 
که نمایندگان پارلمان اروپا به طور قابل توجهی 

گمراه شده اند.
در این بیانیه آمده است: مایه تاسف است 
که برخی بر اساس پیش داوری هایی علیه قطر 
عمل کردند و قضاوت خود را بر اساس اطالعات 
نادرست درز اطالعات به جای منتظر ماندن برای 
نتیجه گیری تحقیقات، انجام دادند. میزبان جام 
جهانی قاطعانه اتهامات ارتباط دولت ما با رفتار 

نادرست را رد می کند.
فزاینده ای  طور  به  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
در تالش برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی 
و جبران کمبودهای موجود در بحبوحه تهاجم 
روسیه به اوکراین، به قطر روی آورده اند و آلمان 
ماه گذشته قراردادی ۱۵ ساله برای واردات گاز 
سال  دوحه  کرد.  امضا   )LNG( مایع  طبیعی 
گذشته یک چهارم واردات LNG اتحادیه اروپا 

را تامین کرد.
این در حالی است که مقامات بلژیک چهار 
نفر را در ارتباط با پارلمان اروپایی- از جمله یکی 
از معاونان این نهاد، اوا کایلی - به اتهام پذیرش 
در  قطر  پیشنهاد  انجام  ازای  در  پرداخت هایی 

پارلمان، متهم کرده اند.
کایلی از آن زمان از وظایف خود محروم شده 
است، در حالی که مقامات در روزهای اخیر به 
حداقل ۲۰ خانه و دفتر در بلژیک، یونان و ایتالیا 

یورش برده اند.

چرا درهای دیپلماسی برای احیای 
برجام همچنان باز است؟

یک مقام آمریکایی گفت: به دلیل آنکه تهران 
غنی سازی ۹۰ درصدی را از سر نگرفته ، آمریکا و 
متحدان اروپایی  اش نیز همچنان درهای دیپلماسی 

برای احیای برجام را باز گذاشته اند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آمریکا نزدیک به 
۲ سال برای احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ ایران 
تالش کرد و شکست خورد اما همچنان واشنگتن 
و متحدان اروپایی آن از بستن درهای دیپلماسی 

خودداری می کنند.
رویترز دلیل این اقدام واشنگتن و متحدانش را 
وجود خطر رویکردهای جایگزین، تبعات غیرقابل 
پیش بینی حمله به ایران و این باور می داند که هنوز 
زمان برای تغییر مسیر تهران وجود دارد، دانسته و 
تاکید می کند که علت این اقدام این است که ایران 
هنوز بر تکنولوژی ساخت بمب مسلط نشده است.

خارجی  سیاست  ارشد  مسئول  بورل،  جوزپ 
اتحادیه اروپا هفته گذشته در بروکسل و پس از 
دیدار با مقام  های اروپایی گفته بود فکر می کنم ما 
گزینه بهتری از برجام برای اطمینان از اینکه ایران 
بمب اتمی تولید نخواهد کرد، نداریم. وی تاکید کرد 
که ما مجبوریم تا حد امکان به تالش برای احیای 

برجام ادامه دهیم.
در  اشاعه  منع  کارشناس  اینهورن،  رابرت 
اندیشکده بروکینگز به رویترز در این باره می گوید: 
هر روز کارشناسان بیشتری را می بینید که می گویند 
اکنون بدترین زمان برای احیای توافق است و ما 

تنها باید حکومت ایران را تحت فشار قرار دهیم.
اینکه  بیان  با  غربی  دیپلمات  یک  مقابل،  در 
را  نظامی خود  برنامه  به شکل روشنی  ایران  اگر 
از سر می گرفت و غنی سازی ۹۰ درصد را شروع 
می کرد، پس از آن کل مساله در آمریکا، اروپا و 
خاطر،  همین  به  گفت:  می کرد،  تغییر  اسرائیل 
مسیر دیپلماتیک علی رغم آنچه رخ داد، همچنان 

باز است.

مخالفت اوکراین با پیشنهاد کیسینجر

کیسینجر«  »هنری  درخواست  اوکراین  دولت 
آغاز  بر  مبنی  آمریکا  اسبق  خارجه  امور  وزیر 
مذاکرات صلح با روسیه را رد و تاکید کرد که چنین 

درخواستی متهاجم را خشنود می سازد.
الجزیره، هنری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
کیسینجر پیشتر در مقاله ای گفت که مذاکره فوری 
برای پایان دادن به درگیری ها در اوکراین از وقوع 
یک جنگ جهانی دیگر جلوگیری می کند و همچنین 
تاکید کرد که زمان حل و فصل جنگ اوکراین از 

طریق مذاکره فرا رسیده است.
ولودیمیر  ارشد  مشاور  پودولیاک،  میخائیل 
به  اوکراین در واکنش  زلنسکی، رئیس  جمهوری 
آقای  نوشت:  تلگرامش  در  کیسینجر  اظهارات 
نکرده اند...  درک  را  چیزی  هیچ  هنوز  کیسینجر 
ایشان ذات این جنگ و تاثیرات آن بر نظم جهان 

را متوجه نشده اند.
سابق  خارجه  وزیر  که  »نسخه ای  افزود:  وی 
آمریکا می خواهد آن را بپیچد اما می ترسد آن را با 
صدای بلند اعالم کند، ساده است: با قربانی کردن 
بخش هایی از اوکراین بدون گرفتن تضمینی نسبت 
به عدم حمله به سایر کشورهای اروپایی، متجاوز 

را خشنود کنید.«
دولت اوکراین تصریح کرد: این کشور باور ندارد 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه – فردی که 
آماده جنگی طوالنی در اوکراین است – نسبت به 
صلح جدی باشد و تا زمانی که تک تک سربازان 
روسی سرزمین های اوکراینی از جمله کریمه را ترک 
نکنند، صلح میسر نیست. پودولیاک خاطرنشان 
کرد: تمامی حامیان این راهکار ساده باید بدانند 
که  بدی  صلح   – شیطان  با  توافق  هرگونه  که 
هزینه هایی برای سرزمین های اوکراینی دارد، برای 
پوتین پیروزی محسوب می شود و موفقیتی برای 
سایر حکومت های خودکامه در سراسر جهان تلقی 
خواهد شد.  مقامات کرملین اظهار نظری در این 

خصوص انجام ندادند.

شورای  همراه  به  چین  بیانیه  مهم تر  موضوع  اما 
همکاری خلیج فارس بود که در بند دوازده آن خواستار 
همکاری ایران با امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی 
شده بود. امری که واکنش های بسیاری را در کشور 
چه از جنبه افکار عمومی و چه از جنبه واکنش های 

کارشناسی و مسئوالن کشور داشت.
اعتراض ایران به چینی ها ابالغ شده است

در همین رابطه روز گذشته محمد کشاورز زاده سفیر 
ایران در پکن در توییتر خود نوشت : در دیدار با مقامات 
عالی چین ضمن ارائه یادداشت اعتراضیه خواستار توجه 
دستگاه دیپلماسی چین به حساسیت های منطقه ای 
شدم. طرف چینی با تاکید مجدد به احترام به تمامیت 
برنامه ۲۵  و  راهبردی  را  ایران روابط دو کشور  ارضی 
ساله در منطقه غرب آسیا را که فقط با ایران منعقد 
دیگر حسین  از سوی  دانست.  آن  از  حاکی  را  شده 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان روز گذشته در 
سخنرانی خود در مجمع گفت و گوی تهران که در 
مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد وی در بخشی 
از صحبت های خود با اشاره به بیانیه مشترک چین و 
شورای همکاری خلیج فارس و انتقاد از مواضع مطرح 
شده در آن در ارتباط با تمامیت ارضی ایران گفت : 
مراتب ناخرسندی و اعتراض خود را از طریق مجاری 
دیپلماتیک به شکل رسمی و با ارائه یادداشت رسمی و 
اعتراضی به طرف چین اعالم کردیم. وزیر خارجه ایران 
در این سخنرانی تاکید کرد: مایلم در اینجا تاکید کنم 
که ما از همکاری های منطقه ای چین با منطقه همواره 
استقبال کردهایم. تهران و پکن در سال های اخیر سطح 
مناسبات خود را به همکاری های بلندمدت راهبردی ارتقا 
دادهاند. هفته گذشته دو نماینده عالی ایرانی و چینی 
برای پیگیری اجرای برنامه جامع مشترک همکاری های 
در  ما  تهران گفت وگو کردند.  در  راهبردی دو کشور 
مسیر اجرای برنامه همکاری های بیست و پنج ساله با 
سرعت و با نگاه همه جانبه به پیش می رویم. ما در 
این فضای همکاری انتظار نداشتیم که بیانیه سال ۲۰۱۴ 
نشست وزرای خارجه منطقه و چین در مورد جزایر 
تعلق داشته ابدی و تاریخی به جمهوری اسالمی ایران، 
کپی-پیست و تکرار شود. مراتب ناخرسندی و اعتراض 
خود را از مجاری دیپلماتیک به شکل رسمی و با ارسال 
یادداشت رسمی به طرف چینی اعالم و ابالغ کردیم. 
ضمن تاکید بر تداوم روابط راهبردی با چین به صراحت 
اعالم کردیم که در مسیر حفظ تمامیت ارضی جمهوری 
اینکه  از  نداریم.  با هیچ طرفی تعارف  ایران،  اسالمی 
مقامات ذی ربط چین در دیدارهای رسمی فرستاده چین 
با رئیس جمهوری محترم کشورم و معاون اول محترم 
کشورم و در دیدارهای سفیر چین، و مقامات عالی رتبه 
چین در پکن با سفیر کشورمان در این کشور نسبت به 

اصالح این خطا اقدام کرده اند، سپاسگزاریم.
چینی ها خطای خود را جبران کنند

و  پیشین  وزیر خارجه  دیگر کمال خزاری  از سوی 
در  نیز  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  فعلی  رئیس 
نشست روز گذشته  با انتقاد از بیانیه مشترک چین و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و ادعاهای مطرح شده در 
آن در مورد تمامیت ارضی ایران، گفت: آنها )چینی ها( 
سعی کردند که این خطا را جبران کنند ولی این خطا 
به مثابه این بود که ما بیاییم در مورد وضعیت تایوان 
که جزو خاک چین است اظهار نظر کنیم و قطعا این 
امیدواریم  و  نیست  موضوع مورد خرسندی چینی ها 
دیگر چنین خطاهایی از سوی چینی ها رخ ندهد و به 

صورت کامل خطای صورت گرفته جبران شود.
چین تا چه حد خشم ایران را جدی گرفته است؟

در همین رابطه ام کی بهادراکومار دیپلمات باسابقه 

و سفیر هند در روسیه، ترکیه و ازبکستان در بخشی 
از مقاله خود در آسیا تایمز با اشاره به موضع گیری 
چینی ها در سفر شی جین پینگ به ریاض می نویسد:  
به  پینگ  جین  شی  سفر  که  نیست  تعجب  جای 
تهران  در  ناخرسندی  ایجاد  باعث  عربستان سعودی 
ریاض  که  منطقه ای  اتحاد های  شبکه  است.  شده 
برای مشارکت چین در نظر گرفته منحصراً متعلق به 
کشور های عربی است و آن چه تهران را بیش تر ناراحت 
می کند آن است که عربستان سعودی و ائتالف عربی 
در  چین  منطقه ای  استراتژی های  الگوی  حیاتی ترین 

منطقه غرب آسیا و آفریقا خواهند بود.
ناخوشایندترین بخش برای ایران باید این موضوع 
است که اگرچه چین در مذاکرات احیای برنامه جامع 
بیانیه  در  اما  دارد،  مشارکت  )برجام(  مشترک  اقدام 
مشترک آمده که پکن و ریاض از ایران خواسته اند با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند، برجام را 
حفظ کنذ و عالوه بر آن، از رژیم منع گسترش تسلیحات 
هسته ای پیروی کرده و به اصل حسن همجواری و عدم 

مداخله در امور داخلی کشور ها احترام بگذارد.
اشاره ای  در  مشترک  بیانیه  از  دیگری  بخشی  در 
پنهان به ایران آمده است: طرف چینی حمایت خود 
آن  ثبات  و  امنیت  حفظ  در  پادشاهی سعودی  از  را 
کشور اعالم کرده و مخالفت خود را با هرگونه اقدامی 
که مداخله در امور داخلی عربستان سعودی قلمداد 
شود مورد تایید قرار داده و آن مداخله را رد می کند از 
جمله هرگونه حمله ای که غیر نظامیان، تاسیسات غیر 
نظامی، سرزمین ها و منافع عربستان را هدف قرار دهد.
با این وجود، تهران تصمیم گرفته تمام این بند ها 

را نادیده گرفته و در عوض به بخش خاصی از بیانیه 
اشاره  فارس  خلیج  همکاری  شورای  و  چین  مشترک 
کند تا نارضایتی خود را آشکار سازد. در بیانیه مشترک 
آمده است: رهبران حمایت خود را از همه تالش های 
صلح آمیز از جمله ابتکار و تالش امارات متحده عربی 
برای دستیابی به راه حلی صلح آمیز در مورد موضوع 
جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از 
طریق دوجانبه مورد تایید قرار دادند. مذاکره بر اساس 
قواعد حقوق بین الملل و حل این موضوع مطابق با 
مشروعیت بین المللی خواهد بود. به گزارش فرارو در 
بخش دیگری از این مقاله آمده است: تهران از اینکه 
پکن موضع ایران را نادیده گرفته است )چرا که تهران 
این موضوع را غیر قابل مذاکره و مرتبط با حق حاکمیت 

و تمامیت ارضی خود می داند( خشمگین شده است.
نظر  به  که  می گویند  ایرانی  مقام های  و  مفسران 
می رسد چین در این مناقشه جانبداری می کند. سفیر 
چین به وزارت خارجه ایران احضار شد و ابراهیم رئیسی 
نارضایتی  ابراز  چین  به  اشاره  با  ایران  رئیس جمهور 
کرد. در این باره روزنامه تهران تایمز مطلبی را با عنوان 
حرکت اشتباه چین با طناب پوسیده شورای همکاری 
خلیج فارس چاپ کرد. بیان این که تا چه اندازه باید این 
رفتار همراه با خشم ایران را جدی گرفت در مرحله فعلی 
دشوار است. خشم ایران می تواند دو جنبه داشته باشد: 
یکی بدان خاطر که روابط چین و عربستان در حال 
افزایش است و دیگری آن که ممکن است به تدریج 
ایران را به جایگاه بازیگر دوم در سیاست منطقه ای 
تنزل دهد. البته ایران شراکت امیدوارکننده ای با روسیه 
دارد، اما آن شراکت اساسا یک ماتریس ژئوپولیتیکی با 

متغیر هایی است که مشمول پیچش ها و چرخش های 
ناشی از رویارویی مسکو با غرب در شرایط تحریم است. 
در همین حال، بن بست مذاکرات هسته ای در وین 
مانع عادی سازی وجهه ایران در برابر کلیت کشور های 

غربی می شود.
بیانیه مشترک تنها به طور آشکار به تصمیم آنان 
برای توسعه همکاری و هماهنگی در زمینه های دفاعی 
و همکاری دو کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای اشاره می کند. با این وجود، روابط دفاعی و 
سابقه  سعودی  عربستان  و  چین  هسته ای  همکاری 

طوالنی دارد.
در تحلیل نهایی، ایران تنها می تواند خود را مقصر 
بداند. آن کشور با نقشه راه ۲۵ ساله ۴۰۰ میلیارد دالری 
خود برای سرمایه گذاری های چینی زودتر از عربستان 
سعودی پیشی گرفت، اما نقشه راه را از دست داد و 
چین احتماال سنجیده که عربستان سعودی به عنوان 
مدت  میان  و  مدت  کوتاه  در  اقتصادی  شریک  یک 
برای  ایران  با  مقایسه  در  تری  بیش  بسیار  چیز های 

عرضه دارد.
سعودی ها می دانند که اصطالحا چگونه پول را در 
دالیلی  تهران  همچنین  بگذارند.  مقابل  طرف  دهان 
دارد که نگران تغییر موازنه منطقه ای به نفع عربستان 
سعودی باشد. نمی توان از این موضوع غافل شد که 
تاریخی بودن سفر شی به عربستان سعودی از دید 
تهران مشابه دیدار مخفیانه و تاریخ ساز بین فرانکلین 
روزولت رئیس جمهور وقت امریکا با پادشاه عربستان 
سعودی در سال ۱۹۴۵ میالدی در نزدیکی اسکندریه 

بوده است. 

عراقی  مقام  چند  نوشت:  گزارشی  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
گفتند، مذاکرات میان ایران و عربستان، دو رقیب منطقه ای که بغداد 
میانجیگری آن را برعهده داشت، عمدتا به دلیل نظر تهران مبنی بر این 
که پادشاهی سعودی در مداخله های خارجی برای تحریک اعترضات در 

ایران نقش داشته، متوقف شده است.
آسوشیتدپرس با اشاره به این که از مذاکرات تهران-ریاض به عنوان 
»گشایشی برای کاهش تنش های منطقه ای« استقبال شده بود و با 
انتظار  که  مذاکراتی  اگرچه  می گویند،  عراقی  مقامات  که  این  بیان 
می رفت شش دور به میزبانی بغداد به طول بیانجامد، برنامه ریزی 
نشده بود مدعی شد که مقامات تهران با ورود اعتراضات به چهارمین 

ماه خود در ایران، از دیدار با مقامات سعودی خودداری می کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: عامر الفایض، رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس عراق گفت، »مذاکرات ایرانی-سعودی متوقف شده 
است و این تاثیری منفی بر منطقه خواهد گذاشت«. این جزئیات از 
سوی پنج مقام عراقی ، از جمله مقامات دولتی، گروه های شبه نظامی 
تحت حمایت ایران و برخی چهره های احزاب سیاسی شیعی آن که 

مجاز به افشای نامشان نبودند، مورد تایید قرار گرفته است.
گزارش آسوشیتد پرس می افزاید: هیئت ایران در سازمان ملل متوقف 
شدن این مذاکرات را تایید کرد اما هیچ توضیحی در این باره نداد. در 
بیانیه هیئت ایران در سازمان ملل آمده است که »مذاکرات میان ایران 
و عربستان سعودی پیش از تحوالت اخیر در ایران و به دالیل متعددی 
متوقف شد«. عربستان سعودی به درخواست ارائه توضیحاتی در این 

باره پاسخ نداد.
این خبرگزاری مدعی است: متوقف شدن مذاکرات با وجود حمایت 
دو طرف از نیروهای مخالف در مناقشات متعددی در خاورمیانه از 

جمله در سوریه و یمن پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در این گزارش همچنین مطرح شد: ایران عربستان 
سعودی را به حمایت مالی از شبکه ایران اینترنشنال متهم می کند که 
اعتراضات شکل گرفته از اواسط سپتامبر در ایران را به طور گسترده 
پوشش می دهد. این شبکه متعلق به شرکت والنت مدیا است که 
از سهام داران آن افراد سعودی وابسته به خاندان سلطنتی عربستان 

سعودی هستند. ایران می گوید، اعتراضات توسط عوامل خارجی، از 
جمله آمریکا و متحدان منطقه ای آن هماهنگ و هدایت می شود.

در این گزارش مطرح شد: یک مقام وزارت امور خارجه عراق می گوید، 
»تهران عالوه بر این از بیانیه عربی-چینی در نشست هفته پیش در 
ریاض آزرده شد«. چین و عربستان سعودی در بیانیه ای گفتند که بر 
سر »تقویت همکاری مشترک جهت اطمینان یابی از ماهیت صلح آمیز 
برنامه هسته ای ایران« توافق کرده اند. آن ها همچنین در این بیانیه از 
ایران خواستند »به اصل همسایگی خوب و عدم مداخله در امور داخلی 

کشورها« احترام بگذارد.
آسوشیتدپرس نوشت: عربستان سعودی با اکثریت جمعیت سنی 
انقالب اسالمی سال ۱۹۷۹  از  اکثریت آن شیعه است،  ایران که  و 
ایران دچار اختالف هستند اما این اختالف پس از اعدام نمر النمر، 
یک روحانی شیعه توسط ریاض شدت یافت که منجر به آتش زدن 
سفارت عربستان در تهران توسط معترضان شد. روابط دیپلماتیک پس 

از آن بدتر شد.
در ادامه آمده است: مذاکرات مستقیم از آوریل ۲۰۲۱ و با میانجیگری 
عراق برای بهبود روابط آغاز شد. وجود این گفتمان به خودی خود حائز 
اهمیت بود، حتی اگر تنها نتیجه قابل توجه تا کنون، بازگشایی دفتر 
نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسالمی در جده ی عربستان بوده 

باشد.

» ابتکار« پیام به چین در مجمع گفت و گوی تهران را بررسی می کند

انتظار ایران برای جبران خطای چین
گروه بین الملل - حواشی موضع گیری چینی ها در سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور به عربستان همچنان در محافل داخلی کشورمان ادامه 
دارد. گفتنی است شی در سفری که به ریاض حدود دو هفته پیش داشت در بیانیه ای خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز عدم 

دخالت تهران در امور کشورهای منطقه شده بود.

چرا مذاکرات ایران و عربستان متوقف شد؟آسوشیتدپرس گزارش داد

حسین 
امیرعبداللهیان 

تاکید کرد: ما در 
این فضای همکاری 
انتظار نداشتیم که 

بیانیه سال 2014 
نشست وزرای 
خارجه منطقه 

و چین در مورد 
جزایر تعلق داشته 
ابدی و تاریخی به 
جمهوری اسالمی 

ایران، کپی-پیست 
و تکرار شود. 

مراتب ناخرسندی 
و اعتراض خود را از 
مجاری دیپلماتیک 

به شکل رسمی و 
با ارسال یادداشت 

رسمی به طرف 
چینی اعالم و ابالغ 

کردیم

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان روز گذشت در سومین نشست 
مجمع گفت و گوی تهران که در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت 
امور خارجه برگزار شده است گفت: ایران، مفهوم همسایگی را محور سیاست 
خارجی قرار داده است. وی در بخشی دیگر از صحبت های خود در این نشست 
با تشریح مواضع ایران در بحران اوکراین گفت : ما مخالف جنگ هستیم و باید 
این بحران با گفت وگو حل شود. در بحث بحران اوکراین نباید به این بحران نگاه 
تک بعدی داشت و باید ریشه های ایجاد این بحران نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
امیر عبداللهیان در بخشی دیگر از صحبت های خود با تاکید بر این که در 
بحران اوکراین ، ایران یک طرف جنگ نیست و با رد ادعاهای مطرح شده در 
مورد ارسال تسلیحات و پهپاد از سوی ایران به یکی از طرف های این بحران برای 
استفاده در این جنگ گفت: هدف از مطرح کردن این ادعاها ، سرپوش گذاشتن 

بر دمیدن غرب بر آتش جنگ و خشونت در این بحران است .
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران درمورد روند مذاکرات رفع تحریم ها 
گفت: ما در مسیر استمرار تبادل پیام ها ، مشورت ها و تعامل مستمر با نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستیم و روز گذشته معاون مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت وگوهای سازنده و رو به جلویی با همکاران من در 

سازمان انرژی اتمی داشته است.
وی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره به بیانیه مشترک چین و 
شورای همکاری خلیج فارس و انتقاد از مواضع مطرح شده در آن در ارتباط با 
تمامیت ارضی ایران گفت : مراتب ناخرسندی و اعتراض خود را از طریق مجاری 

دیپلماتیک به شکل رسمی و با ارائه یادداشت رسمی و اعتراضی به طرف چین 
اعالم کردیم.

آماده  که  ایم  داده  اطمینان  همواره  ما  افزود:  همچنین  ایران  خارجه  وزیر 
اعتمادسازی و همکاری در همه ابعاد و سطوح با همسایگان خود در منطقه، 
از جمله همسایگان خود در حوزه خلیج فارس هستیم تا یک بار برای همیشه، 
تفکر تامین امنیت از خارج از منطقه کنار رود و همکاری و همیاری کشورهای 
منطقه، امنیت پایدار را به ارمغان آورد. در همین چارچوب، مایلم اعالم نمایم که 
آماده ایم نشست مشترک وزرای خارجه و دفاع را میان جمهوری اسالمی ایران و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان برگزار نماییم. در نگاه به غرب 
آسیا، الزم می دانم تاکید کنم که مساله فلسطین و حقوق تضییع شده ملت 
مظلوم آن همچنان شرمسارانه بر پیشانی بشریت خودنمایی می کند و رژیم 
اشغالگر صهیونیستی، سیاست های تجاوزکارانه و ظالمانه خود را در سکوت نظام 

مند مدعیان حقوق بشر ادامه می دهد.
وی تاکید کرد: در افغانستان، شاهدیم که بیست سال حضور اشغالگران هیچ 
ثمری از نظر ایجاد امنیت و زیرساخت های اقتصادی و رفاهی برای مردم صبور 
این کشور دربر نداشته و اکنون مردم افغانستان در شرایط کامال نامناسب و 
نگران کننده ای به سر می برند. آمریکا از افغانستان رفته اما با دورایستایی و 
استفاده ابزاری از گروه های تروریستی، به دنبال تداوم حضور خود در این کشور 
و ایجاد چالش برای کشورهای منطقه از این طریق است. ما، مردم افغانستان را 
که با آنان اشتراکات تاریخی، تمدنی، فرهنگی، دینی و زبانی داریم، چون مردم 

خود می دانیم و بر خالف مدعیان دروغین حقوق بشر، نسبت به سرنوشت آنان 
مسئوالنه عمل می کنیم. در یک سال و نیم اخیر، جمهوری اسالمی ایران پذیرای 
خیل عظیم آوارگان افغانستانی بوده و در حالی که کشورم در شرایط سخت ترین 
تحریم ها بسر می برد، با سخاوتمندی آنان را پذیرفته است. ما اعتقاد داریم راه 
ثبات و امنیت پایدار در افغانستان از مسیر خواست و تصمیم مردم این کشور و 

با تشکیل دولتی فراگیر می گذرد.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: امریکا از 
سویی امروز صحبت از مذاکرات هسته ای و رسیدن به گامهای نهایی توافق می 
کند و از سوی دیگر از ایجاد ناامنی و بی ثبات کردن ایران حمایت می کند. این 
سیاست ریاکارانه باید پایان یابد و اگر چنین شود و ایاالت متحده واقع بینانه 
و در مسیری عملی و واقعی به دنبال رسیدن به توافق و بازگشت به تعهدات 
خود در برجام باشد، جمهوری اسالمی ایران نیز آمادگی دارد از مسیر گام های 
پایانی توافق برای رفع تحریم ها و بازگشت همه طرفها به تعهدات استقبال کند. 
اکنون ما در مسیر استمرار تبادل پیامها، مشورت و تعامل مستمر با نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستیم. روز یکشنبه نیز معاون مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای سازنده و رو به جلویی را با همکارانم در 

سازمان انرژی اتمی به عمل آوردند.
در پایان مایلم به این موضوع تاکید کنم که عراق نقش مهمی در منطقه غرب 
آسیا دارد. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک عراق، ظرفیتی را برای این کشور 
دوست و برادر در همسسایگی ما ایجاد کرده است که همکاری های منطقه 

ای و تالش عراق برای توسعه و پیشرفت همکاری های همه جانبه منطقهای، 
امروز با استفاده از ظرفیت و موقعیت عراق در دستور کار منطقه قرار دارد. فردا 
رهبران و وزرای خارجه کشورهای منطقه در قالب نشست بغداد ۲ در کشور 
اردن هاشمی گرد هم خواهند آمد و این نشان دهنده آن است که عراق با گذر از 
بحران های مختلف، امروز در شرایطی قرار دارد که به جایگاه طبیعی و منطقه 

ای خود باز می گردد.

صحبت های امیرعبداللهیان در سومین نشست مجمع گفت وگوی تهران 
ایران آمادگی بازگشت به مذاکرت و توافق را دارد


