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زمزمه ناامیــدی از احیــای برجام 
کم کم به حرف هایی با صدای بلند تبدیل 
می شود. در یکی دو روز گذشته، از طرفی 
الرا روزن، خبرنگار برجسته دیپلماسی 
در گزارشــی در وب گاه شخصی اش، از 
ناامیدی و کالفگی دیپلمات های اروپایی 
پیگیر برجام گفت و از طــرف دیگر، در 
سفری که امیر قطر به آلمان داشت نیز 
ابراز نگرانی درباره وضعیت مذاکرات راه 
خود را به نشست خبری باز کرد. این البته 
همزمان با تماس دوباره وزیر خارجه ایران 
و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بود که البته در آن حرف های پیشــین 

تکرار شد.
 اروپایی ها کالفه اند

روزن در گزارش خــود درباره روند 
گفت وگوها خبر می دهد، مقامات فعلی 
و پیشــین اروپایی به مرحله کالفگی 
و هشــدار رســیده اند، از این بابت که 
احســاس می کنند این احتمال وجود 
دارد که ایاالت متحده بگــذارد، روند 
احیای برجام شکست بخورد، آن هم به 
خاطر چیزی که از نگاه آن ها، احتیاط 
سیاسی دولت بایدن درباره موضوعی 
عمدتا نمادین است. موضوع »نمادین« 
اشاره شــده، همان بحث قرارداشتن 
ســپاه در فهرســت ســازمان های 

تروریستی ایاالت متحده است.
 ماجرای سپاه، دعوای اصلی

ایران خواسته است که به عنوان بخشی 
از توافق احیای برجام، این سازمان از این 
فهرست خارج شود اما گزارش ها حاکی 
است ایاالت متحده در پاسخ گفته است 
شرط این کار این اســت که ایران درباره 
اقدامات نظامی خود وعده هایی بدهد، 
مانند خودداری از حملــه به نیروهای 
ایاالت متحده و نیز خــودداری از هدف 
قراردادن مقامات ســابق این کشور به 
عنوان انتقام ترور فرمانده نیروهای قدس 
ایران در عراق که با دستور رئیس جمهور 
سابق، دونالد ترامپ انجام شد. ایران البته 
این پیشنهاد را نپذیرفته است و گزارش ها 
حاکی است پیشنهاد دیگری نیز فعال بین 

دو طرف در حال بررسی نیست.
 پیشنهاد مورا، مذاکره بعد از احیا

روزن در ادامــه گــزارش خود خبر 
می دهد، اروپا پیشــنهاد دیگری نیز در 
این زمینه به ایران داده است. انریکه مورا، 

نماینده اتحادیه اروپــا در گفت وگوها و 
هماهنگ کننده مذاکرات در ایام تعطیلی 
گفت وگوها چند تماس و دیدار با طرف 
ایرانی داشته است. طبق این گزارش، در 
آخرین سفر او که همین هفته گذشته 
انجام شد، یکی از پیشــنهادهای او این 
بوده است که بعد از نهایی شدن احیای 
برجام، مذاکراتی جداگانه درباره موضوع 
قرارداشتن سپاه در فهرست تروریستی 

انجام شود.
 ایران می پذیرد؟

این گزارش البته از منبعی بدون ذکر 
نام نقل می کند که نشانه های مثبتی از این 
دیدار دریافت شده است. این کارشناس 
به روزن گفته است که ایرانیان را مایل به 
پذیرش پیشنهادی یافته است که طبق 
آن بحث سپاه پس از بازگشت متقابل به 
اجرای کامل برجام بررسی شود. اما مقام 
اروپایی که طرف صحبت روزن بوده است 
در واکنش به این ادعا درباره نشانه های 
مثبت، این روایت را ساده ســازی بحث 
دانسته و نسبت به چنین چشم اندازی 
بدبین بوده است. او گفته است: »می شود 
از این زاویه ماجرا را دید. اما این لزوما دلیل 
نمی دهد که بشود چندان خوش بین بود.« 
این موضع گیری البته با واقعیات داخل 
ایران هماهنگ تر به نظر می رسد؛ چرا که 
مسئله اصلی این است که تیم دیپلماسی 
دولت سیدابراهیم رئیسی، به نظر چندان 

دست بازی در این زمینه ندارد.
در چند نوبت، اشــاره های حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، به در نظر 
گرفتن احتماالتی مثل ایــن یا مذاکره 

مستقیم با ایاالت متحده، با واکنش های 
منفی از سوی چهره هایی مثل حسین 
شــریعتمداری، مدیر مسئول کیهان و 
حتی علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی مواجه شــده است، تا جایی 
که امیرعبداللهیان از موضع خود عقب 
نشسته اســت. این به خصوص از آن جا 
اهمیت می یابد که در ایران، تصمیم گیری 
در این باره در ســاختار دولــت، بیش از 
امیرعبداللهیان از مسیر شمخانی دنبال 

می شود.
  خطر ناکامی مذاکره 

روزبه روز بیشتر می شود
دیپلمات اروپایی در این باره به روزن 
گفته است: »هر روزی که بدون رسیدن به 
توافق می گذرد، خطر از دست رفتن همه 
چیز به شکل قابل توجهی باالتر می رود.« 
این دیپلمات ادامه داده است: »تا جایی که 
من می بینم، دو طرف دارند به سمت های 
متفاوتی می روند و فاصلــه در حال کم 
شدن نیست.« این در حالی است که در 
واکنش به آخرین گزارش های سازمان 
بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه ایران، 
برخی کارشناسان غربی مدعی شده اند 
که ایران در صورتی که تصمیم بگیرد، در 
فاصله دو هفته می تواند به مواد الزم برای 
ساخت بمب اتمی دســت پیدا کند، هر 
چند به اعتقاد بسیاری این گام به تنهایی 

برای ساخت بمب کافی نخواهد بود.
 مسیر حرکت برنامه هسته ای ایران

کلسی داوِنپورت، مدیر بخش سیاست 
منع گسترش اتحادیه کنترل تسلیحات 
در این باره به روزن گفته اســت: »خطر 

این اســت که برنامه غنی ســازی ایران 
تقریبا تا حدی پیش رفته است که گریز 
هسته ای اش می تواند غیرقابل شناسایی 
شــود. ایران می تواند سعی کند که بین 
بازرسی های آژانس، با سرعت به سمت 
تهیه مواد برای بمب برود و این واقعا خطر 
تهدید گسترش تسلیحاتی را باال می برد.« 
دانپورت می گویــد: »فکر می کنم بعید 
است ایران حرکتی قطعی به سمت سالح 
هســته ای انجام دهد، اما ممکن است 
ایاالت متحده و اسرائیل حاضر نباشند 
با این ریســک کنار بیاینــد.« او تأکید 
کرده است که ســریع ترین و مؤثرترین 
راه برای عقب راندن قابــل تأیید برنامه 
هســته ای ایران از این مسیر، بازگشت 
ایاالت متحده و ایران به پایبندی کامل 
به توافق هسته ای اســت، پیش از آن که 
دیر شود: »بهترین گزینه ممکن، عقب 
بردن برنامه هسته ای ایران و اعمال دوباره 
بازرسی های گسترده ای در اسرع وقت 
باشــد و تنها راه برای این کار هم احیای 

توافق هسته ای است.«
احیای توافق به هر حال موجب خواهد 
شــد، ایران گام های متعددی که پس از 
توقف اجرای تعهدات برداشته است را به 
عقب برگرداند. او ادامه می دهد: »انفعال 
دولت بایدن در این زمینــه این پنجره 
حیاتی برای عقب راندن برنامه هسته ای 

ایران را به خطر می اندازد.«
  سیاسی بازی 

با سیاست منع گسترش
دانپورت در این زمینه در انتقاد از دولت 
بایدن و با اشــاره به این که ممکن است 

اجازه داده شود، به خاطر موضوع سپاه، 
توافق به هم بخــورد، می افزاید: »آن ها 
دارند اجازه می دهند سیاسی کاری و نه 
پیگیری مؤثر سیاســت منع گسترش، 
تصمیم گیری شان را هدایت کند و تهدید 
هسته ای همچنان باالتر خواهد رفت، مگر 
این که مسیر اقدام منطقی تری را پیش 
بگیرند.« گــزارش روزن همچنین خبر 
می دهد که مقامات فعلی و سابق اروپایی 
کالفگی و خود را از این رویکرد خطرناک 

دولت بایدن ابراز کرده اند.
 هشدار سوالنا و بیلت

در همین رابطه، اواسط هفته گذشته 
خاویر ســوالنا، دبیر کل ســابق ناتو و 
کارل بیلت، نخســت وزیر سابق سوئد 
در یادداشتی هشدارآمیز در واشنگتن 
پست نوشته بودند: »بایدن باید به طور 
جدی هزینه های این انفعال درباره ایران 
را در نظر بگیرد و راهی رو به جلو پیدا کند، 
در غیر این صورت ممکن اســت خود را 
دوباره در چالــش دیگری که هیچ کس 

نمی خواسته بیابیم.«
آن ها نوشتند مسئله سپاه موضوعی 
اســت که »تا حد زیادی نمادین است و 
تقریبا هیچ ربطی به اختالف بر سر برنامه 
هسته ای ندارد. از این رو تعجب آوراست 
که پس از کارزار ریاست جمهوری بایدن با 
موضع بازگشت به توافق هسته ای و وعده 
»بازگشت آمریکا«، بایدن حاال دارد در 
دیپلماسی ای که متحدان ایاالت متحده 
با قدرت از آن حمایت می کنند، این طور 
کند پیش می رود.«انریکه مورا نیز آشکار 
کرده است که سوالنا و بیلت در این باره 
حرف او را زده اند. او در توییتی با نقل این 
مطلب نوشته بود: »سخت بشود قضاوت 
بجاتری درباره سیاست خارجی داشت، 
اگر ممکن باشد. لطفا بخوانیدش. این را 
هم بگویم که هر دوی این ها مدت ها پیش 
رئیس من بوده اند و خب ســوالنا بسیار 

بیشتر از رئیس بود.«
 حرف های تکراری وزیر خارجه، 

نگرانی بورل
در چنین شرایطی، صحبت های اخیر 
امیرعبداللهیان و بورل با تکرار مواضع ایران 
همراه بوده است. وزیر خارجه ایران در این 
تماس از بررسی ابتکارات در سفیر اخیر 
مورا خبر داده است و بار دیگر تأکید کرده 
است، »ایران حسن نیت و اراده الزم را برای 
رسیدن به یک توافق داراست.« بورل نیز 
در مقابل گفته است: »ما اکنون در مسیر 
جدید تداوم گفت وگو و تمرکز بر راه حل ها 
قرار داریم.« بورل با بیان اینکه »ما مصمم 
هستیم در تماس مســتمر بین ایران و 
آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه ها 
به تالش خود ادامه دهیم«، بار دیگر گفته 
است: »در رسیدن به نتیجه خوب امیدوار 

هستم.« وی البته به صراحت افزوده است: 
»متاسفانه طرفین یکدیگر را به نداشتن 
اراده برای گفت وگو متهم می کنند و در 
چنین شرایطی رسیدن به صلح دشوار 

خواهد بود.«
 امیر قطر: آماده کمک هستیم

شــیخ تمیم نیز بار دیگر از آمادگی 
کشــورش برای کمک گفته است. امیر 
قطر که به آلمان رفته است، در کنار اوالف 
شولتز، صدراعظم آلمان در سفرش به این 
کشور در نشستی خبری  البته نسبت به 
اینکه ایران و آمریکا بتوانند به یک توافق 
دست یابد ابراز خوشبینی کرد اما همزمان 
گفت کشورش آماده کمک به حل این 
مساله اســت. قطر البته پیشتر نیز چند 
بار شانس خود را برای انتقال پیام آزموده 
است. اوالف شولتس، صدراعظم آلمان 
نیز در کنار او گفت امیدوار است در نهایت 
همه طرف ها به توافق برسند. او از ایران 
و طرف های مذاکرات وین خواســت که 
نگذارند فرصت ایجاد شده از دست برود. 
شیخ تمیم هفته پیش نیز به تهران سفری 
داشت و با رهبری و رئیس جمهور ایران 
دیدار کرد. هدف این دیدار را رســانه ها 

میانجی گری درباره برجام خوانده بودند.
 امیدها ناامید می شوند؟

اما همچنان خبری از پیشرفت و عبور از 
بن بست فعلی نیست و البته زمان نیز به نفع 
حل بحران پیش نمی رود. نه روند اتفاقات 
در ایران به ســمت احیای برجام پیش 
می رود و نه اتفاقات سیاســی در آمریکا 
به سمتی می روند که پذیرش هزینه در 
مقابل ایران را برای دولت بایدن آســان 
کنند. مخالفان توافق نیز در دو پایتخت 
در جایگاه خوبی برای تأثیرگذاری قرار 
دارند. امیدها برای احیای برجام روزبه روز 
کمتر می شود تا به نظر برسد، بعد از بیش 
از یک دهه، ماجرای برنامه هسته ای ایران 
به نقطه ای باز خواهد گشت، بحرانی تر از 

نقطه شروع.

از برلین تا دوحه صدای نگرانی می آید

برجام در مرحله کالفگی و هشدار

 شماره  1075 /   یکشنبه اول خرداد   1401  /    22 شوال 1443  /  22 مه   2022

همچنان خبری از پیشرفت 
و عبور از روی بن بست 

فعلی نیست و البته زمان 
نیز به نفع حل بحران پیش 

نمی رود. نه روند اتفاقات در 
ایران به سمت احیای برجام 

پیش می رود و نه اتفاقات 
سیاسی در آمریکا به 

سمتی می روند که پذیرش 
هزینه در مقابل ایران را 
برای دولت بایدن آسان 

کنند

طهمورث حسینی

به دعوت رسمی سلطان عمان؛
رئیس جمهور دوشنبه به عمان 

سفر می کند
رئیس جمهور به دعوت رسمی »هیثم بن طارق 
آل سعید« سلطان عمان و در راس هیاتی بلندپایه، 

به این کشور سفر می کند.
به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیســی در تداوم 
دیپلماسی همسایگی دولت مردمی و برای گسترش 
تعامالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به دعوت 
رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان، 
روز دوشنبه دوم خرداد در راس هیاتی بلندپایه عازم 

مسقط پایتخت این کشور خواهد شد.
مالقات رســمی در کاخ العلم، دیدار دوجانبه با 
»هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان، امضای 
چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با 
تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامه های 

سفر یک روزه آیت اهلل رئیسی به این کشور است.
    

دستگیری هشت ملوان ایرانی 
توسط گارد ساحلی کویت

برخی منابع امنیتی کویتی اعالم کردند که گارد 
ساحلی این کشور هشت ملوان ایرانی را دستگیر 

کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه القبس کویت به نقل از 
منابع امنیتی اعالم کرد که گارد ساحلی این کشور 
هشت ملوان ایرانی را در یک کشــتی در آب های 
منطقه ای کویت دستگیر کرده که  این کشتی حامل 

تقریبا ۲۴۰ تن گازوئیل قاچاقی بوده است.
این منابع مدعی شدند که ملوانان ایرانی اعتراف 
کرده اند که ســوخت قاچاق را از کویت خریداری 
کرده اند تا آن را در یکی از کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس بفروشند.
بر اساس این گزارش، با توجه به ثبت اعترافات 
بازداشت شدگان، قرار است آن ها به دادستانی کل 

این کشور تحویل داده شوند.
    

عراق: 
قبل از پایان این ماه بدهی های 

ایران را می پردازیم
وزیر برق عراق اعالم کرد که این کشــور قبل از 
پایان ماه جاری بدهی های گازی ایران را پرداخت 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا به نقل خبرگزاری رســمی 
عــراق)واع(، عادل کریم، دیروز امروز)شــنبه( در 
نشستی خبری در کربال تاکید کرد: با دولت توافق 

کردیم که بدهی های ایران را پرداخت کنیم.
وی گفت: به تهران سفری داشتم و با وزیر نفت 
ایران به این توافق رسیدیم که قبل از پایان ماه جاری 

بدهی های ایران را پرداخت کنیم.
بر  اســاس این گزارش، پیش از این عادل کریم 
تاکید کرد: در سفر اخیر به تهران در خصوص واردات 
گاز از ایران به عراق در تابستان به توافق رسیدیم و 
طرف ایرانی متعهد شد که نیروگاه ها و واحدهای 
تولید برق را تجهیز کنند. بغداد به خاطر واردات گاز 
از ایران بدهی هایی به تهران دارد و برای پرداخت این 
بدهی ها به توافق رسیدیم، آن ها اوضاع عراق را می 
دانند و انتظار داریم که در فصل تابستان و زمستان 

تامین گاز به خوبی انجام شود.
    

خطیب زاده:
تامین حقابه ایران از هیرمند 

پیگیری حقوقی می شود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از مجاری 
حقوقی موضوع برقراری حقابه ایــران از رودخانه 
هیرمند را پیگیری می کنیم تا حقابه این رودخانه 
مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان 

تامین شود. 
به گزارش ایرنا سعید خطیب زاده در سفر به تایباد 
افزود:در خصوص تامین حقابه ایــران از رودخانه 
مرزی هیرمند از سوی افغانســتان در سیستان  و 
بلوچستان، کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی 

با هم داشته اند. 
وی تاکید کرد: تامین حقابه ایران که باید محقق 

می شده تا به امروز محقق نشده است. 
    

معاون هماهنگ کننده ارتش:
نیروی دریایی تحرکات جدید 

دزدان دریایی را خنثی کرده است
معاون هماهنــگ کننده ارتــش گفت که در 
روزهای اخیر چندین تحرک از سوی دزدان دریایی 
صورت گرفته که توسط نیروی دریایی ارتش خنثی 

شده است.
به گزارش مهر امیر دریادار سیاری افزود: از سال 
۱۳۸۷ تاکنون نزدیک به پنج هزار کشتی تجاری 
و نفتکش با حضور فیزیکی نیــروی دریایی ارتش 
در منطقه اسکورت و محافظت شده است. نیروی 
دریایی در مقابل دزدان دریایی ایســتادگی کرده 

است تا کشتی ها به سالمت از منطقه عبور کنند.

روی موج کوتاه

گفت وگو

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی در 
کشور، طبیعی است که مردم عصبانی و ناراحت 

هستند، بنابراین اعتراض دارند و حق هم دارند.
جلیل رحیمی جهان آبــادی، در گفت وگو با 
منیبان در پاســخ به اینکه آیا کمیسیون مذکور 
به مسئله بازداشــت رانندگان اتوبوس ورود پیدا 
می کند؟ گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی در 
کشور، طبیعی است که مردم عصبانی و ناراحت 

هستند، بنابراین اعتراض دارند و حق هم دارند. 
البته حاکمیت دغدغه هایی نظیر سوء استفاده از 
این اعتراضات و تجمعات را دارد، که از این منظر 
هم باید به حاکمیت حــق داد. وی افزود: در هر 
صورت بازداشت هایی که در خصوص رانندگان 
اتفاق افتاده را باید بررسی کنیم، ببینیم به چه 
دلیل اتفاق افتاده و کسانی که بازداشت شدند، 
چه کسانی بودند چون در خصوص هر بازداشتی 
باید با شــناخت قضاوت کرد که آیــا واقعاً یک 

کارگر یا راننده عادی بوده یا لیدرهایی هستند 
که می خواهند، از این تجمعات به حق صنفی و 

مردمی، سوء استفاده های سیاسی کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس افــزود: در حقیقت مردمــی که تجمع 
می کنند عمدتاً خواسته های صنفی و معیشتی 
دارند اما برخی ســوء اســتفاده  کنندگان این 
اعتراض را به خواسته های ساختار شکنانه علیه 
نظام، امنیت، آشوب و خرابکاری، تبدیل می کنند 

که این موارد را هیچ  کس قبول نمی کند و هیچ 
نظامی هم نمی تواند آن رفتارها را تحمل کند. اما 
قطع مسلم ما به عنوان نماینده مردم طرف مردم 

هستیم کما اینکه نظام هم، مردمی است.
رحیمی جهان آبادی در واکنــش به اینکه 
برخی بر این باور هستند که این بازداشت ها باعث 
شعله ور شدن اعتراضات و عصبانی تر شدن آنها 
می شــود، تصریح کرد: نحوه مدیریت تجمعات 
ابعاد گوناگون دارد که یکــی از ابعاد آن امنیتی 
اســت، به این ترتیب که بررســی می شود، چه 
کسانی می خواهند این تجمع به حق را به سمت 
چالش ببرند. بُعد دیگر جنبه روانشناسی است 
که شامل گفت وگو با مردم و شنیدن حرف آنها 

می شــود، اینکه کجا حق می گویند، کجا ناحق 
می گویند، کجا واقعاً می شــود کاری کرد و کجا 
اگر نمی توانیم کاری انجام بدهیم، با ارائه توضیح 
به مردم بگوییم اینجا را به این دلیل نمی توانیم 

انجام بدهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مردم حق دارند عصبانی باشند و اعتراض کنند

یک نماینده مجلس معتقد اســت که 
نمی توان شــورای نگهبان را ملزم کرد که 
فرایند تایید صالحیت کاندیداها را شفاف 
کند.رحمــت اهلل نــوروزی، در گفت وگو با 
ایلنا، در خصوص تصویب طرح شــفافیت 
قوای سه گانه از ســوی نمایندگان مجلس 
گفت: یکی از وعده هایی که نمایندگان در 
فضای انتخابات مجلــس یازدهم به مردم 
دادند موضوع شفافیت آراء بود، وعده ای که 

الحمدهلل با رأی باالی نمایندگان محقق شد.نماینده مردم 
علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امیدواریم 
قوای سه گانه به خصوص مجلس شورای اسالمی بتوانند در 
این موضوع به صورت شفاف و روشن مسائل را تبیین کنند و 
نظرات کارشناسی خود را به افکار عمومی انتقال دهند.نوروزی 
همچنین تصریح کرد: این شفافیت زمینه ساز تبیین بهتر 

اقدامات و کارهای صورت گرفته برای مردم 
خواهد بود و ان شاءاهلل زمینه ساز اقناع بهتر 
مردم درخصوص اقدامات و تصمیم گیری ها 
از ســوی نمایندگان می شود. ان شاءاهلل که 
خیرات و فواید مثبت شــفافیت را به زودی 
در سایر دستگاه ها مشــاهده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ 
به سوالی درخصوص عدم تصویب شفافیت 
برای نهادهایی همچون شــورای نگهبان، 
شورای عالی فضای مجازی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
گفت: ببینید برخی دستگاه ها براساس اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون 
اساسی جزو مجموعه های زیر نظر رهبری تعریف می شوند؛ به 
عنوان مثال عملکرد شورای نگهبان را چون بررسی صالحیت 
کاندیداها در انتخابات ریاســت جمهــوری و مجلس باید 

محرمانه انجام شود، نمی توان شفاف کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد، وزیر امور خارجه این کشور در 
دیدار با معاون وزیر درفاع عربستان سعودی 
درباره مسائل مختلف منطقه ای از جمله 

ایران گفت وگو کرده است.
به گزارش ایســنا، وبــگاه وزارت امور 
خارجه آمریکا در بیانیه ای نوشت: آنتونی 
بلینکن، وزیر امورخارجه دیروز به نشست 
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه و خالد 

بن سلمان ال سعود، معاون وزیر دفاع پادشاهی عربستان 
سعودی در واشنگتن ملحق شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه و معاون 
او قویا از آتش بس مورد مذاکره سازمان ملل حمایت کرده 
و دیگر پیش رفت هــا در یمن را مرور کردنــد، از جمله از 
سرگیری پروازهای تجاری از صنعا و واردات سوخت برای 

یمن از بندر حدیده، آن ها در عین حال بر 
ضرورت افزایش فوری دست رسی به تعز 
و دیگر شــهرها در خطــوط مقدم جنگ 

تاکید کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: آن ها با 
معاون وزیر دفاع]عربستان سعودی[ درباره 
تعهد پابرجای آمریکا نسبت به تقویت توان 
دفاعی عربستان سعودی، تالش ها برای 
مقابله با تهدیدات ایــران و اهمیت حفظ 
حمایت قوی بین المللی از اوکراین صحبت کردند.در بخش 
پایانی این بیانیه آمده است: آن ها همچنین درباره مدیریت 
فشــار در بازارهای جهانی انرژی که ناشی از حمله روسیه 
به اوکراین اســت گفت وگو کرده و مسائل حقوق بشری، 
همچنین مسائل حقوق بشری و پیشرفت عربستان سعودی 

را در زمینه برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ مرور کردند.

یک نماینده مجلس:

نمی توان کار شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها را شفاف کرد
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد؛

گفت وگوی بلینکن و معاون وزیر دفاع عربستان درباره ایران


