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ورود مذاکرات برجام به مرحله مهم و نهایی

خبر دیگر اینکه ،در ادامه روند تهیه طرحهای متعدد در بهارستان،
دیــروز هم جزئیــات طرحی جدید در خبرگزاریها منتشــر شــد که بر
اســاس آن وزرای دولــت در صورتی که نتواننــد نمایندگان مجلس را
از توضیحــات خود قانع کنند از نامــزدی در انتخابات و تصدی برخی
مســئولیتها محروم میشوند.به گزارش جماران در این طرح آمده:
هرکــدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل  ۳بار
از پاســخش به سؤال و یا ســؤاالت نمایندگان مجلس شورای اسالمی
طبــق فراینــد مــاده  ۲۰۸قانــون آییــن نامــه داخلــی مجلس شــورای
اســامی قانع نشــوند ،پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد
بند الف و نیز اشتغال در موارد بند بمدت  10سال محروم است .الف:
کاندیــدای ریاســت جمهــوری ،کاندیــدای نمایندگی مجلس شــورای
اســامی ،کاندیــدای عضویت در شــورای اســامی شــهر و روســتا.ب:
اشــتغال در موارد مذکور در ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری
و نیز شــهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف
هیأت مدیره تمامی شــرکتها اعم از دولتی ،وابســته به ســازمانها و
نهادهــای عمومی غیــر دولتی و هر شــرکتی که دولت یا شــرکتهای
دولتی یا سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن
سهم یا سهام داشته باشند.

امریکا محدودیت سفر برای دانشجویان ایرانی را لغو کرد

ت ســفر
دســت آخــر اینکه ،دولت جو بایدن روز سهشــنبه محدودی 
دانشــجویان از چین ،ایــران ،برزیل ،آفریقای جنوبی ،منطقه شــینگن،
انگلســتان و ایرلند را که قصد دارند اواخر ســالجاری در ایاالت متحده
تحصیــل کنند لغــو کرد .بهگــزارش ایرنــا وزارت امورخارجــه امریکا در
بیانیهای اعالم کرد که دانشجویان این کشورها از اول آگوست ( ۱۰مرداد)
میتوانند بدون درخواست فرم «استثنائات منافع ملی» ظرف  ۳۰روز
قبل از شــروع تحصیالت دانشــگاهی خــود ،وارد ایاالت متحده شــوند.
پیــش از ایــن نیــز دولت بایــدن در بهمن ســال گذشــته در مخالفت با
اقدامــات ترامــپ بــرای محدود کــردن مهاجرت بــه امریکا ،بــه قانون
«ممنوعیت سفر مسلمانان» پایان داد .این قانون مانع سفر به ایاالت
متحده از چندین کشور عمدتاً مسلمان و آفریقایی میشد .دیروز البته
اعالم شد که  ۲۲۰نماینده کنگره امریکا با امضای قطعنامهای که در آن
ادعاهایی درباره امور داخلی و نقش ایران در منطقه مطرح شده است
خواستار تشدید تقابل دولت بایدن با ایران شدند.

محمد بن سلمان :ما خواستار روابط خوب با ایران هستیم
انتخابات

دیپلماسی

دویچه وله

گروهسیاسی/محمد بن سلمان ،ولیعهد
جوان عربستان که بواسطه تحوالت اخیر
منطقــه و چرخــش در سیاســت دولــت
جدیــد امریــکا مبنــی بر توقــف حمایت
بیچــون و چرا از ریاض ،مدتی از حضور
رســانهایاش کاســته شــده بــود ،حاال به
بهانه رویدادهــای دیپلماتیکی همچون
پررنــگ شــدن احیــای برجام ،خواســتار
برقــراری رابطــه خــوب و مفید بــا تهران
شده است .بن سلمان که با شبکه خبری
العربیــه مصاحبــه میکرد ،بــا طرح این
ادعــا که مشــکل عربســتان رفتــار منفی
ایران اســت ،افزوده« :ما خواستار روابط
خــوب با ایران و در حال کار با کشــورهای
منطقــه و جهــان بــرای یافتــن راه حــل
هســتیم ».بــه گــزارش ایســنا ،ولیعهــد
عربســتان همچنیــن مدعــی شــده کــه
عربســتان در  ۹۰درصد مسائل با امریکا
همنظــر اســت و ایاالت متحده شــریک
راهبردی ریاض به شمار میرود.
این موضعگیری در حالی مطرح شده
اســت که در کنار پدیدار شدن نشانههای
احیــای برجــام و اخبــار نویدبخشــی کــه
در ایــن زمینــه به گــوش میرســد ،اخیراً
رایزنیهایــی در ســطحی محرمانــه
میــان هیأتهــای ایرانــی و عربســتانی
در عــراق پیرامــون موضوعات مشــترک
مــورد اختــاف صــورت گرفتــه اســت.
رایزنیهایی که گفته میشود ریاض برای
انجــام آنهــا از حمایت مســتقیم امریکا
توگوهایی که
بهرهمند شــده اســت .گف 
بــدون تردید گرفتار شــدن عربســتان در
بنبست جنگ خودخواسته یمن ،عامل
مهمــی بــوده تا ریــاض بــرای ایجاد یک
حاشــیه امــن منطقــهای تصمیمگیــری
کنــد .به ایــن عامــل باید تغییــر فاحش
سیاســت خاورمیانــهای «جــو بایــدن»،
رئیسجمهــوری امریــکا را هــم افــزود
کــه عمــاً بــا تأکیــد بر عــدم حمایــت از
سیاســت تهاجمی عربســتان در منطقه
از جملــه در قبــال یمــن و لــزوم پیگیری
رویکــرد دیپلماتیــک برای حــل و فصل
مشــکالتش در منطقــه باعــث شــده

مقامهــای ســعودی بــا مضــر دانســتن
تــداوم رویکرد تهاجمی خود در منطقه،
ایده مذاکره با ایران را روی میز بگذارند.
حــذف نــام جنبــش انصــاراهلل یمن
از فهرســت تروریســم امریــکا و تمرکــز
واشنگتن بر پیگیری موضوع قتل جمال
خاشــقجی کــه مســئولیت آن مســتقیماً
متوجــه ولیعهــد ســعودی اســت ،از
دیگــر رویدادهایــی اســت کــه ریــاض را
بــه ضــرورت چرخــش در سیاســتهای
پیشین خود آگاه کرده است.
ایــن در حالی اســت که در ســالهای
اخیر که دولت ایران ســعی کــرد با دفاع
توگوهای منطقهای و استقبال
از ایده گف 
از مذاکــره با عربســتان ،تنشهای ایجاد
شــده را فرو بنشــاند ،دولتمــردان ریاض
به پشتوانه حمایت دولت پیشین امریکا
بــرای تشــدید تقابل بــا ایران کوشــیدند.
رونــدی کــه بخشــی از آن بــا ترغیــب و
واداشتن برخی کشــورهای منطقهای به
قطــع یا کاهش رابطــه با ایران آغاز شــد
و در ادامــه بــا ترتیب دادن نشســتهای
فوقالعــاده در مجامعــی نظیر شــورای
همــکاری خلیــج فــارس ،اتحادیه عرب
و ســازمان همــکاری اســامی و کمــک
بــه فشــار سیاســت حداکثــری دولــت
ترامپ علیــه ایران ادامه یافت .تشــدید
سیاســت تقابلــی عربســتان علیــه ایران
تــا جایــی ادامــه یافــت کــه ریــاض بارها
ادعــای دخالت ایران در مســائل داخلی
کشورهای منطقه از جمله بحرین ،یمن،

ســوریه و عــراق را مطــرح کــرد و ایــن در
حالی بــود که خــود به بهانــه حمایت از
دولت مســتعفی یمــن ،در رأس ائتالف
عربی به این کشور حمله کرد و شهرهای
یمــن را هــدف بمبــاران هواپیماهــای
جنگنــده قــرار داد .ادعای ریــاض درباره
نقشآفرینی ایران در این کشورها نیز در
حالی بود که نقش عربستان در حمایت
از گروههــای تکفیری و تروریســتی فعال
در منطقه غیرقابل انکار بود.
چنیــن تحوالتی بــه همان انــدازه که
عوامل و دالیل را برای باالگرفتن رقابت
میــان دو کشــور صاحــب نفــوذ منطقــه
توجیه میکرد ،نگرانیهایی را هم سبب
میشــد .این عوامل در کنار تغییراتی که
در رونــد همپیمانی امریکا و عربســتان و
بروز عوامــل پیش گفته صــورت گرفت،
ضــرورت حرکــت بــه ســمت گفتوگــو
و حــل اختالفــات را بیــش از همیشــه
مــورد توجه قــرار داد؛ خصوصــاً که حاال
عربســتان بــا روی کار آمــدن «بایــدن» و
حل موضوع برجام و بازگشــت امریکا از
این بیــم دارد که از یک ســو خروج ایران
از زیر بار انزوا و تحریمها دوباره امکانات
آن برای بسط نفوذ و یارگیری در منطقه
را افزایــش دهد و از ســوی دیگــر ،احیای
برجــام راه را بــرای گشــود ه شــدن ســایر
گرههــا در مناســبات ایــران و غــرب هــم
همــوار کنــد و بــه ایــن ترتیب عربســتان
اهمیت اســتراتژیک خود را در معادالت
امریکا و غرب در منطقه از دست بدهد.

بــا مــرور بر موضوعــات مهــم روابط دو
کشور در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و
مسائل منطقه از تالش سلطنت عمان
در ایفــای نقــش مثبــت در موضوعــات
مرتبــط بــا جمهــوری اســامی ایــران
قدردانــی کــرد .او بــا ابــراز خرســندی از
رونــد مثبــت بــه وجــود آمــده در حوزه
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری بــر
ضــرورت پیگیــری و اجــرای مصوبــات
کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی دو کشــور تأکید و بــا توجه به
برگــزاری دور نوزدهــم ایــن کمیســیون
در آینــده نزدیک ،ابــراز امیــدواری کرد
همکاریهای دو کشــور در ایــن حوزه با
مکانیسمهای مورد توافق برای حصول
به ســطح مطلوبتری از همکاریهای

اقتصــادی و تجــاری از تحــرک باالتــری
برخوردار شود.
بــدر بــن حمــود البوســعیدی وزیــر
خارجــه ســلطنت عمــان نیــز در ایــن
دیدار با ابراز خرســندی از همکاریهای
دوکشور در حوزههای مختلف ،گسترش
همکاریهــای دو کشــور را خواســتار
شــد .همــکاری در حوزههــای حمــل و
نقــل و ترانزیــت ،در ســطوح دوجانبــه
و چندجانبــه ،همکاریهــای قضایــی،
اســترداد مجرمیــن و تبــادل زندانیان از
دیگــر موضوعــات مــورد گفتوگوی دو
وزیر امور خارجه در این دیدار بود.
وزیر امور خارجه کشــورمان که پیش
از ســفر بــه عمان بــه قطر و عراق ســفر
کــرده بــود ،در آخریــن بخــش از برنامه

عمان؛ سومین مقصد سفر منطقهای ظریف

محمدجــواد ظریف ،وزیر امــور خارجه
ایــران روز گذشــته در ســومین مقصــد
از ســفر منطقــهای خــود وارد مســقط،
پایتخــت عمــان شــد و مــورد اســتقبال
«بدر البوسعیدی» ،همتای عمانی خود
قرار گرفت .پیشــتر ســعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان،
هدف ظریف از این ســفر را گفتوگو در
حــوزه روابــط دوجانبــه و همکاریها در
منطقه برشمرده بود.
وزیر امور خارجه در دیدار با همتای
اردنــی خــود ،بــر ضــرورت پیگیــری و
اجــرای مصوبــات کمیســیون مشــترک
همکاریهای اقتصادی تهران  -مسقط
تأکیــد کرد .به گــزارش ایرنــا ،ظریف در
دیدار بــا «بدر بن حمود البوســعیدی»

ëëنشــانههای مثبت به ســمت کاهش
تنش
آغــاز رایزنیهــای غیررســمی میــان
هیأتهــای ایرانــی و ســعودی و ابــراز
تمایــل بــن ســلمان بــرای برقــراری
رابطــه ســازنده بــا تهــران در چارچوب
ایــن تحوالت معنادار میشــود .ســعید
خطیــبزاده ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه ایــران اخیــراً دربــاره اینکــه آیــا
ایران و عربســتان در دوران پســاترامپ
به سمت کاهش تنش حرکت کردهاند،
گفتــه اســت «:از ســوی ایــران همــواره
تالشهایــی بــرای کاهــش تنــش در
جریــان بوده اســت و میتــوان گفت که
اخیــراً «نشــانههای مثبتــی» از جانــب
عربســتان ســعودی نیــز در ایــن راســتا
بــروز کرده اســت .با وجود این بر کســی
پوشــیده نیســت که دشــواریهای قابل
توجهی در این مســیر وجــود دارد و بین
دو کشور در خصوص برخی موضوعات
منطقــهای و دوجانبــه اختالفات جدی
وجود دارد ،اما تصور میکنم که به نفع
هــر دو کشــور و همچنین ثبــات و صلح
منطقــهای اســت کــه راهی بــرای حل و
فصل اختالفات بیابیم».
گفتههای ســخنگوی وزارت خارجه
ایــران مهــر تأییــدی اســت بــر رونــد
تغییراتی که در سیاستهای منطقهای
ریاض پدیدار شــده است .خاصه آنکه
مقامهــای ایرانــی در ســالهای اخیــر
بارها با تأکید بر ضرورت کنارگذاشــتن
رقابتهــای مخرب و نابجا اعالم کرده
بودند که جز سیاســت برد ــ برد راهحل
منطقهای دیگری وجود ندارد.
در همیــــــن رابطــــــه مقامهـــــــای
دیپلماتیک کشورمان با طرح و پیگیری
ایده طرح صلح هرمز و منطقه قویتر
کوشــیدهاند الگوی رفتــاری جدیدی را
در منطقــه خاورمیانــه در مواجهــه بــا
چالشهای پیش روی منطقه بنا کنند.
ایدههایی که به نظر میرسد مقامهای
ریــاض در شــرایط کنونــی چــارهای جز
اعتنا به آن ندارند.

حضور خود در عراق با سید عمار حکیم
رئیــس ائتــاف العراقیــون و حکمــت
ملی ،عــادل عبدالمهدی نخســتوزیر
ســابق و نــوری المالکــی نخســتوزیر
اســبق و رئیــس ائتــاف دولــت قانــون
بهطــور جداگانــه دیــدار و گفتوگو کرد.
مقامهــای عراقــی در دیدارهــای انجام
شــده با اشــاره به اهمیــت روابط عمیق
دو کشــور ،گســترش همکاریهــای
فیمابین در حوزههای مختلف و به نفع
مردم دو کشور را مورد تأکید قرار دادند.
وزیــر امورخارجــه کشــورمان هم در
ایــن دیــدار بــر ثبات و اســتقرار عــراق و
حفــظ تمامیــت ارضــی آن تأکیــد و بــر
نقــش ســازنده عــراق قــوی و متحد در
منطقه تصریح کرد.

ذره بین

پــس از دعوت چندی پیــش معصومه ابتکار معاون امــور زنان و خانواده
رئیس جمهوری از زنان توانمند کشــور برای داوطلب شــدن در انتخابات
ریاســت جمهــوری ،این بار خبری به نقل از جانشــین ســخنگوی شــورای
وحدت اصولگرایان نشــان داد که دفاع از حق زنان برای نامزدی ریاســت
جمهــوری و ارائــه تفســیر از «رجــل سیاســی» به وجهــی که شــامل تمام
چهرههای سیاســی حائز شــرایط اعم از زن یا مرد باشد میتواند عالوه بر
اصالحطلبان در میان اصولگرایان نیز حامی داشته باشد.
به گزارش ایرنا ،نیره قوی در ســخنانی با بیان اینکه «در وظیفه قانونی
شــورای نگهبــان برای احــراز صالحیتهــا دخالتــی نداریم امــا از حضور
زنان در عرصه داوطلبی ریاســت جمهوری اســتقبال میکنیم» ،گفت که
بــه همین دلیل در صــورت «اعالم داوطلبــی زنان ،شــورای وحدت برای
برنامههــا و معرفــی تیــم و رویکردهای سیاســی بــه آنها هم نامه ارســال
میکنــد ».پیش از این آذر منصوری ســخنگوی جبهه اصالحطلبان ایران
هــم اعــام کرده بــود که براســاس مصوبــه این نهــاد و اجمــاع اعضا آن
حضور دســت کم یــک زن در میان فهرســت کاندیداهایی که در راســتای
فراینــد اجماعــی ایــن نهاد بــرای ثبت نام بــه وزارت کشــور خواهند رفت
الزامی اســت .با وجود این و علیرغم اینکه در این مدت نام تعداد قابل
توجهی از زنان صاحب مسئولیت به عنوان گزینههایی که میتوان از وارد
شدنشان به رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد؛ هنوز هیچ
یک از زنان فعال سیاسی رسماً اعالم کاندیداتوری نکردهاند.
روز گذشــته فریدون عباسی رئیس کمیســیون انرژی مجلس یازدهم
که در دولت محمود احمدینژاد ریاســت سازمان انرژی اتمی را برعهده
داشت اعالم نامزدی کرد .او در صفحه شخصیاش در توئیتر ،نوشت« :به
عنــوان یــک معلم به صورت مســتقل و از جناح مردم بــا اعتقاد به اینکه
رئیــس جمهوری دارای اختیارات اجرایی کامل در چارچوب قانون اســت
و با شــعاربازگشت به مردم جهت تشــکیل دولت نخبگانی ،وارد عرصه
انتخابات ریاست جمهوری شدهام».
منوچهــر متکی ســخنگوی شــورای وحــدت اصولگرایان نیز دیــروز در
گفتوگو با ایســنا ،درباره احتمال نامزدی رئیسی گفت« :در یک ماه اخیر
شــواهد احتمال حضور ایشــان را تقویت میکند .برخی تحرکات و برخی
ارتباطات و رصدهایی که انجام شــده نشــان میدهد این احتمال تقویت
شــده همچنــان کــه درباره برخــی این احتمال ضعیفتر شــده اســت اما
ایشان در عین حال در جایگاهی هست که حضورش در انتخابات نیازمند
اتخاذ نظر رهبری است».
در عیــن حــال بــازار نامــه نوشــتنهای اصولگرایــان بــرای دعــوت از
ابراهیم رئیســی به کاندیداتوری ریاست جمهوری گرم است .دیروز ۱۴۰۰
فعال دانشــجویی از رئیســی برای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری
دعــوت کردنــد .اما نامهنــگاری هفته جــاری  ۲۲۰نماینده مجلــس برای
دعــوت از رئیســی بــا اعتــراض برخی همکارانشــان مواجه شــد .از جمله
به گزارش ایســنا ،مالک شــریعتی نیاســر نماینــده تهران در انتقــاد از این
اقدام نمایندگان که با تأکید بر لزوم عدم دعوت نمایندگان از نامزدهای
احتمالی انتخابات  ۱۴۰۰نوشت :مجلس محل اختالف طرفداران نامزدها
میشــود .شأن مجلس نظارت بر رئیسجمهور و دولت است و اگر نامزد
دعوت شده رأی آورد مجلس وکیل الدوله میشود.
ëëالریجانی تنها در معادله «جلیلی -الریجانی» میآید
بــه گــزارش ایلنــا ،در حالی کــه اغلب نزدیــکان علی الریجانــی برنامه
او بــرای رقابتهــای ریاســت جمهــوری را رد کــرده یــا گفتهانــد کــه چنین
تصمیمی از ســوی او منوط به بوجود آمدن یک خواســت عمومی اســت،
محمدعلــی وکیلی عضو هیأت رئیســه مجلس دهــم در گفتوگو با ایلنا،
الریجانی را گزینه ناگزیر اصالحطلبان در صورت رد صالحیت کاندیداهای
اصالحطلب دانســت و گفت« :آقای الریجانی بسیار آدم محتاط و ریسک
ناپذیــری در حــوزه سیاســت اســت .او هنوز در حــال رصد فضا اســت و به
جمعبندی نرسیده است .نگاه آقای الریجانی به اردوگاه اصولگرایان است
به طوری که اگر ببیند که آقای رئیســی در انتخابات حاضر میشــود حتماً
نمیآید ،اما اگر احســاسکند که معادله الریجانی و ســعید جلیلی شکل
میگیرد حتما میآید و در آن شــرایط جریــان اصالحطلب به دلیل اینکه
دستش خالی است امکان اینکه از الریجانی حمایت کنند زیاد است».
در اردوی اصالحطلبان هم در حالی که نام گزینههایی مانند ظریف،
عارف و پزشکیان مطرح است و حتی چهرهای همچون مصطفی تاجزاده
نیز رسماً اعالم نامزدی کرده هنوز گزینه اجماعی مطرح نشده است.

مشــترک را برعهده داشت ،در توئیتی
گفــت« :بازگشــتمان بــه ویــن بــرای
کمیســیون مشــترک برجام ،مذاکرات
کارشناســی و تماسهــای جداگانــه بــا
امریــکا در ســومین هفتــه مذاکــرات،
برای پیشبرد اهدافمان شامل الحاق
مجــدد امریکا به برجام و اجرای کامل
توافق اســت ».او پیشــتر در یادداشــتی
در «پولیتیــکا اکســتریور» از موانــع
متعــدد در احیــای برجــام از جملــه
سیاســت داخلــی تهــران و واشــنگتن،
ارائه بیش از حد پیشنهادات ،ساز و کار
رفع تحریمها از سوی ایاالت متحده و
همچنین بازگشت ایران به روند عمل
به مفاد تعهدات خبر داده بود.

 ëëتأکیــد پکن و مســکو بر ســازنده بودن
مذاکرات
«وانــگ چــون» ،نماینــده چیــن در
ســازمانهای بینالمللــی مســتقر در
ویــن هم با اشــاره بــه آغــاز دور جدید
مذاکرات وین در مــورد برجام و اعالم
اینکــه مذاکــرات کمیســیون مشــترک
در مــورد ازســرگیری تعهــدات امریکا
و ایران وارد هفته چهارم شــده اســت،
رایزنیهــای ایــن هفتــه را بســیار مهم
توصیــف کــرد .او افــزود« :در حــال
حاضــر ،پیشــرفتهای مهمــی در
مذاکــرات بــه دســت آمــده ،امــا هنوز
اختالفات مهمی وجود دارد».
«میخائیــل اولیانــوف» ،نماینــده

روســیه در ســازمان هــای بیــن المللــی
مستقر در وین هم در گفتوگو با نشریه
«اشــپیگل»با بیان اینکــه مذاکرات وین
بدون گفتوگوی مســتقیم میان تهران
و واشــنگتن نیــز بــه موفقیــت خواهــد
رســید ،طــرح ایده گســترش برجــام به
موضوع برنامه موشکی بالستیک ایران
را غیر واقع بینانه و غیرسازنده خواند.
اولیانــوف دربــاره زمــان پایــان
مذاکــرات ویــن گفــت که بســیار خوب
اســت اگــر ایــن رایزنیهــا تــا  ۲۱مه به
نتیجــه برســد اما هیچکــس نمیتواند
تاریــخ دقیقی برای آن مشــخص کند.
وی تصریــح کــرد« :یــک توافق موقت
بین ایران و آژانــس بینالمللی انرژی

یک طرح محدود کننده دیگر در مجلس

تمایل ریاض به گزینه گفتوگو با تهران

استقبال از نامزدی زنان
برای انتخابات ریاست جمهوری

شورای وحدت اصولگرایان هم برای زنان در صورت
کاندیداتوری دعوتنامه میفرستد

عکس :وزارت خارجه

گروه سیاسی /مذاکرات هستهای در وین
با چالشهای ســختی روبهرو شده است
که نشســت هیأتهای ایران و کشورهای
 4+1بــرای حــل و فصــل آنهــا ایــن بــار
طوالنیتر خواهد شد .این را سید عباس
عراقچــی ،معــاون سیاســی وزیــر امــور
خارجه ایــران و رئیس هیأت ایرانی بعد
از نشست اخیر کمیسیون مشترک گفت.
دور جدید نشست کمیسیون مشترک
برجام روز سهشــنبه با حضور هیأتهای
ایــران و گــروه  ۴+۱و نماینــده اتحادیــه
اروپا در گرندهتل شــهر وین برگزار شد و
مقامهای حاضر تصمیم به تسریع روند
گفتوگوها گرفته و توافق کردند فعالیت
گروههــای کارشناســی در دو حــوزه لغــو
تحریمهــا و هســتهای بهصورت فشــرده
و ســریع ادامــه یابــد و گــروه کارشناســی
سوم با عنوان «گروه کارشناسی ترتیبات
اجرایی» با هــدف گفتوگو در خصوص
ترتیبات عملــی مورد نیاز بــرای اجرایی
شــدن لغو تحریمها و ســپس بازگشــت
امریکا به برجام تشکیل شود.
توگویــی بــا شــبکه
عراقچــی در گف 
«پــرس تــی وی» بعــد از ایــن نشســت،
با بیــان اینکــه چالشهای بــزرگ وجود
دارد و در کنارش جزئیات بســیار سختی
وجــود دارد که الزم اســت کلمه به کلمه
و عبــارت بهعبــارت دربــاره آنهــا توافــق
شــود ،افزود« :روند در مسیر درستی قرار

دارد ،هم چالشهای سخت داریم و هم
جزئیات سخت در کنار آن».
بهگفتــه معــاون وزیــر خارجــه کار
کارگروههــا از روز چهارشــنبه آغــاز شــده
اســت و هــرگاه نیاز باشــد کــه مقامهای
دیپلماتیــک در یــک جمــع بزرگتــری
روند کار این کارگروهها را بررسی و گرهای
بــاز کننــد ،جلســه کمیســیون مشــترک
تشکیل خواهند داد.
عراقچی در ایــن زمینه افزود« :اینک
تمرکــز همــه طرفهــا بــر کارگروههــای
سهگانه است .دوکارگروه هستهای و رفع
تحریمهــا وارد نــگارش خواهنــد شــد و
کارگروه سوم هنوز باید در خصوص کالن
بحثهــا و چگونگــی انجــام بحثهــای
مربــوط بهراســتیآزمایی بایــد بحــث
داشــته باشــند تــا بتــوان در ســطح کالن
به راه حل دســت یافــت» .رئیس هیأت
ایرانی شــرکت کننــده در مذاکــرات وین
یــادآور شــد« :در مرحلــهای هســتیم که
ممکن اســت بحثها یک مقدار بیشــتر
طول بکشــد .هنوز نمیتوانم بگویم چه
روزی ایــن دوره از مذاکــرات را خاتمــه
خواهیــم داد .امیدواریــم بــه نقطــه
مشــخص تری برســیم و بعــد مذاکرات
تعطیــل شــود و هیأتها بــه پایتختها
بازگردند و بررسیها انجام شود».
«انریکــه مــورا» ،دیپلمــات اروپایی
کــه اداره نشســت اخیــر کمیســیون

اتمی وجود دارد که سطح قابل قبولی
از فعالیتهای راســتی آزمایی آژانس
در ایــران را در نظــر میگیرد اما روز ۲۲
مــاه مه بــه پایــان خواهــد رســید .جدا
از ایــن ،در مــاه ژوئــن نیــز انتخابــات
بــرای تعییــن رئیسجمهــوری جدید
در ایــران برگــزار خواهــد شــد» .ایــن
دیپلمات روس همچنین خاطرنشــان
کــرد« :هیــچ جایگزین معقولــی برای
اتمــام موفقیتآمیــز ایــن مذاکــرات
وجــود نــدارد .مــا شــاهد محرکههــای
مثبتــی هســتیم .ما در مســیر درســتی
قرار داریم».
گفتوگوهــای ویــن در حالــی
جریــان دارد که به گفته «جن ســاکی»،
ســخنگوی کاخ ســفید «رابــرت مالــی»،
نماینــده امریــکا در امــور ایــران بــرای
شــرکت در گفتوگوهــای غیرمســتقیم
دربــاره برجــام عــازم وین خواهد شــد.
«مالــی» پیــش از ایــن ضمــن تصریــح
اینکــه اعضای شــورای همــکاری خلیج
فــارس را در جریــان مذاکــرات در
خصوص برجام قــرار داده گفته بود که
قصــد دارد عــازم ویــن شــود .در همین
حال یک منبع دیپلماتیک در گفتوگو
بــا خبرگــزاری فرانســه از دســتیابی بــه
نتیجــهای ملمــوس تــا قبــل از برگزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران
ابراز امیدواری کرده است.

دیگه چه خبر؟

عراقچی :دوکارگروه هستهای و رفع تحریمها وارد نگارش خواهند شد

تکذیب خبر دیدار شمخانی با رئیس «سیا» در عراق

خبــر اول اینکه ،یک منبع آگاه ادعای برخی منابع امریکایی مبنی
بر دیدار علی شــمخانی دبیر شــورای امنیت ملی جمهوری اســامی
ایــران و ویلیــام برنز مدیر ســازمان اطالعات مرکزی امریکا (ســیا) در
عــراق را تکذیــب کرد .این منبع به تســنیم گفت که «آقای شــمخانی
توگویی را با مقام امریکایی مزبور نداشــته اســت».
چنین دیدار و گف 
پیــش از ایــن برخی منابــع امریکایی مدعــی برگزاری چنیــن دیداری
در بغداد شــده بودند .اما ســازمان ســیا نیز در گفتوگو با خبرنگاران
امریکایــی چنیــن خبــری را تکذیــب کــرده بود«.باربــارا اســاوین»
روزنامه نــگار مشــهور امریکایــی و عضــو ارشــد شــورای آتالنتیــک در
توئیتی خبر از دیدار شمخانی و ویلیام برنز ریاست سازمان اطالعات
مرکــزی امریــکا داده بود .ســعید خطیــبزاده ســخنگوی وزارت امور
خارجه ایران هم گفته چنین دیداری انجام نشده است.

قالیباف در همایش «خلیج فارس خانه ماست»:

حضور نیروهای نظامی خارجی تهدیدی
برای خلیج فارس است

رئیس مجلس شــورای اسالمی خلیج فارس را جگرگوشه و فخر ایرانیان
دانست و گفت :خلیج فارس برای ما مهم و باشکوه است ولی باشکوهتر
آن است که شاهد خروج همه نیروهای نظامی خارجی از منطقه باشیم.
بــه گــزارش خانه ملــت ،محمدباقر قالیبــاف روز گذشــته در همایش
مجــازی خلیــج فارس کــه با حضــور و ســخنرانی جمعــی از فرماندهان
ارشــد نیروهای مســلح برگزار شــد ،امنیت را مهمترین موضوع و مؤلفه
همه انســانها در همه مناطق دانســت و تأکید کرد :امروز هرگونه حضور
نیروهای نظامی خارج از منطقه ،نه تنها موجب حفظ امنیت در منطقه
نخواهد شد بلکه خود آن باعث تهدید و ناامنی در منطقه است.
قالیبــاف در ادامــه افزود :حضــور این نیروهای نظامــی خارجی که در
رأس آنهــا امریــکا قــرار دارد باعث از بیــن رفتن فرصتهــای اقتصادی
در منطقه و خارج از منطقه شــده اســت .اگر امروز شــاهد وجود فاصله و
شــکافی در جنوب و شمال خلیج فارس هستیم به دلیل وجود نیروهای
امریکایی در منطقه است.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی با اشــاره بــه نقش مهم و حســاس
منطقه خاورمیانه در تأمین انرژی جهان ،گفت :مسلم و قطعی است که
ایران قوی در عمل نشــان داده است هرگز دست امریکا به شمال خلیج
فــارس نخواهــد رســید و تحــرکات امریکا اثری در شــمال خلیــج فارس
نخواهد داشــت .او در این باره ادامه داد :امیدواریم همه کشــورها دست
بــه دســت هم ،پای امریــکا را از منطقه قطع کننــد و نظامیان خارجی که
موجــب تهدیــد و ناامنــی در منطقه شــدهاند را از منطقه بیــرون کنیم تا
منطقهای شــادتر داشــته باشــیم .قالیباف همگرایی ،خودباوری و وجود
نیروی بازدارنده در منطقه را عناصر ضروری برای الزمه اخراج نظامیان
خارجــی از منطقــه دانســت و افزود :کشــورهای منطقــه باید بــا پرهیز از
هرگونــه اختــاف و واگرایــی ،در کنار یکدیگر باشــند .باید بــه قدری قوی
باشــیم که برهمزنندگان امنیت منطقــه ،فرصت بروز و ظهور در منطقه
پیدا نکنند ،لذا نیازمند یک الگوی امنیتی منطبق با شــرایط حوزه خلیج
فارس هستیم.
او در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اتفاقات سیاســی روز،
اظهار داشــت :همه مــا میدانیم که تولید قدرت ،چه قدرت هوشــمند و
چــه قدرت نرم و چه قدرت ســخت ،ضامــن امنیت ملی و ضامن قدرت
دیپلماســی اســت .اگر کســانی بــه هــر دلیلــی ،دوگانــه فرصتطلبانه از
قــدرت میدانــی و دیپلماســی معرفی کننــد ،بدانند که ایــن رویکرد ضد
منافع ملی ،ضد تجربه بشــریت ،ضد علم و ضد هرگونه منطقی است و
میدانیم که حاج قاسم عزیز ،هنرش این بود که برای کشور تولید قدرت
میکرد.

