
بورل با اشاره به پیشنهاد اتحادیه اروپا: 
پاسخ ایران کامال معقول بود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران 
به پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام را معقول 
دانست. به گزارش ایســنا به نقل از الجزیره، جوزپ 
بورل در یک کنفرانس خبری در ســمینار کوادیس 
در اسپانیا گفت: پاسخ ایران به پیشنهاد این اتحادیه 
درباره احیای برجام معقول بود؛ این پاسخ به آمریکا 
انتقال داده شــد و ما منتظر پاســخ آمریکا هستیم. 
امیدواریم این پاسخ به ما اجازه دهد که مذاکرات را 
کامل کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد اما نمی توانم 
به شــما در این زمینه اطمینان بدهــم. وی افزود: 
پیش بینی شده بود نشستی تا پایان هفته پیش در 
وین برگزار شود. امکانش وجود نداشت. احتمال دارد 

این هفته برگزار شود.
    

وزارت دفاع تصریح کرد؛
خرید پهپادهای ایرانی 

در دستور کار کشورهای بزرگ
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در 
بیانیه ای به مناســبت گرامیداشــت ۳۱ مردادماه، 
»روز صنعت دفاعی« تصریح کرد: با وجود تحریم ها و 
جنگ اقتصادی چهار دهه اخیر، صنایع دفاعی کامال 
متکی به توانمندی های داخلی با اتخاذ سیاست ها و 
راهبردهای هوشمندانه، برای تامین نیازمندی های 
نیروهای مســلح به نقطه ای از خودکفایی در تولید 
قدرت فناورانه و در مواردی بی همتا در حوزه نظامی 
رسیده که امروز کشورهای بزرگ خرید و استفاده از 
محصوالت و دستاوردهای نظامی جمهوری اسالمی 
ایران را از جمله پهپادهای پیشــرفته در دستور کار 

خود قرار داده اند.
    

واکنش دولت به انتقادات
از سفر های استانی

معاون اجرایی رئیس جمهور در نشســت خبری 
خود در پاســخ به انتقادات درباره سفرهای استانی 
دولت، گفت: آن هایی که به اجرای مصوبات سفر های 
اســتانی نقد دارند، باید بگویند کدام یک از مصوبات 
اجرا نشده است؛ سفر های اســتانی با یک نگاه کامال 
کارشناسی انجام می شــود و برای اجرا و برای مردم 
است. صولت مرتضوی، با اشاره به اجرای پروژه های 
درمانی و آب رسانی در سفرهای استانی رئیس جمهور، 
افزود: وقتی می گوییم مشکل آب گرفتگی خیابان های 
اهواز را حل کردیم، این وضوح قابل مشاهده است و 
مردم نتیجه آن را دیده اند. وی تاکید کرد: کارآمدی، 
پرکاری، روحیه انقالبی و فساد ستیزی و صادق الوعد 

بودن از ویژگی های دولت است.
    

مذاکرات برجامی اولیانوف
و نماینده جدید ایران در وین

»محسن نذیری اصل«، نماینده جدید ایران نزد 
سازمان های بین المللی در وین و همچنین  نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با میخائیل اولیانوف دیدار و دو طرف در مورد 
روند مذاکــرات برجامی در وین گفتگــو کردند. به 
گزارش ایرنا، اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در وین 
با انتشار یک تصویر در صفحه توئیتر خود نوشت که 
امروز دوشــنبه با نماینده جدید ایران در وین دیدار 
و درباره یکسری از مســائل مرتبط با مرحله نهایی 

مذاکرات وین گفتگو کرده است.
    

علی الریجانی با پرونده »زیتون« 
ارتباط دارد؟ 

ایســنا نوشــت: نماینده قــم در مجلس گفت: 
موسسه ای طبق قانون مجموعه زیتون را خریده که 
تعدادی از اعضای موسسه  در آنجا سهم دارند. پس 
اینکه گفته شده نماینده سابق قم در این پرونده نقش 
دارد، درست نیست. احمد امیرآبادی فراهانی، توضیح 
داد: آقای ط. موسس موسســه خریدار پیشم آمد و 
اســناد زیتون را ارائه کرد. من در این اسناد نام آقای 
الریجانی را ندیدم؛ درست است که آقای الریجانی 
رقیب ما در قم بوده اما انصاف و دینداری و آزادگی را 

هم باید رعایت کنیم و حقیقت را بگوییم.
    

واکنش مرندی به کشته شدن
دختر متحد پوتین

مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین 
در صفحه توئیترش به کشته شدن دختر الکساندر 
دوگین، چهــره نزدیک به رییس جمهور روســیه 
واکنش نشان داد. محمد مرندی، در صفحه توئیترش 
نوشت: »یک زن جوان کشته شده است، اما رسانه های 
غربی آن را تروریسم نمی خوانند.« وی افزود: »از این 
گذشته، من چندین بار به روســیه سفر کرده ام، اما 
به خاطر ندارم که در هیچ بحث به الکساندر دوگین 
اشاره ای شود. یاد گرفته ام به روایت های غربی درباره 

هیچ یک از مخالفان شان اعتماد نکنم.«
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ســخنگوی وزارت خارجه ایران از 
یک پلن B در صورت به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات هسته ای سخن گفته است. 
هشــت روز از نامه تهران در خصوص 
پیش نویس مذاکرات اخیر هســته ای 
در وین گذشــته و هنوز پاســخی از 
واشــنگتن نیامده است. ناصر کنعانی 
دیروز در نشســت خبری خود با اشاره 
به این تعلل آمریکا گفت که جمهوری 
اسالمی معطل آمریکا باقی نخواهد ماند؛ 
موضوع مذاکرات تنها یکی از مســائل 
سیاست خارجی ایران است و مسائل 
دیگر از جمله روابط خارجی و تجاری 
با کشــورهای دیگر در دست پیگیری 
است که در این رابطه پلن B ما استمرار 
سیاست لغو تحریم ها از طریق تقویت 

روابط با دیگر کشورهاست.«
در راستای همین سیاست حسین 
امیرعبداللهیان دیــروز در رأُس یک 
هیأت سیاســی و اقتصادی به آفریقا 
رفت. مالی، تانزانیا و زنگبار جمهوری 
متحد تانزانیا مقاصد سفر وی هستند 
و از برنامه  های این سفر چنین برمی آید 
که ایجاد فرصت های اقتصادی در صدر 
اهداف آن است؛ به ویژه آنکه تعدادی 
تجار بخش خصوصی نیز عبداللهیان را 

در این سفر همراهی می کنند.
فارغ از آنکه بــدون احیای برجام، 
با وجود تحریم هــا و محدودیت های 
بانکی در سطح بین الملل برای ایران، 
دولت رئیسی چگونه می خواهد روابط 
تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها را در 
پلن B خود پیاده کند، نفس تالش برای 
دیپلماسی منطقه ای و فرابرجامی قابل 
تامل است؛ موضوعی که به باور بسیاری 
از کارشناسان در هشــت سال دولت 

حسن روحانی مغفول مانده بود. 

 پالس های مثبت پس از 7 سال
این تالش در ســطح منطقه ای اما 
به جهت قرابت های متعدد از جغرافیا 
گرفته تا دین و فرهنگ، ابعاد جدی تر 
و مهم تری پیدا می کنــد؛ به ویژه آنکه 
اختالفات ایران با برخی کشــورهای 
منطقه کهنه تر و ریشــه دارتر اســت؛ 
اختالفاتی مبتنی بر ایران هراســی، 
منازعــات منطقــه ای، رقابت هــای 
اقتصادی، خصومت هــای مذهبی و 
یارکشــی های قدرت های جهانی در 

منطقه. 
با این حال به نظر می رسد دستگاه 
دیپلماسی دولت رئیســی سعی دارد 
با کنــار زدن این اختالفــات، روابط با 

همسایگان منطقه ای که بعضا بسیار 
نیز به ایران بدبین هستند را ترمیم کند؛ 
بازگشت سفرای کویت و امارات به ایران 
را می توان در راستای همین دیپلماسی 
 B و گام های دولت بــرای اجرای پلن

تحلیل کرد. 
دو روز پیش وزارت خارجه امارات 
در بیانیه ای اعالم کرد که »در چارچوب 
تقویت روابط با جمهوری اسالمی ایران و 
در راستای ارتقای سطح نمایندگی های 
دیپلماتیک دو کشور به درجه سفیر و 
تماس تلفنی که در تاریخ ۲۶ جوالی 

)چهار مرداد( بین شیخ عبداهلل بن زاید 
آل نهیان، وزیر امــور خارجه امارات و 
دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران صورت 
گرفت، »سیف محمد الذعابی« سفیر 
امارات عربی متحده طی روزهای آتی 
به پایتخت جمهوری اســالمی ایران 

بازمی گردد.«
یک هفته قبل از آن نیز، »بدر عبداهلل 
المنیخ«، سفیر جدید دولت کویت در 
جمهوری اســالمی ایران استوارنامه 
خود را تقدیم و ماموریت خود در ایران 

را آغاز کرد. 
هر دو این کشــورها مانند تعدادی 
دیگر از کشورهای عربی بعد از حمله ای 
که در سال ۱۳94 به سفارت عربستان 
در تهران و کنســولگری این کشور در 
مشهد شــد، در اعتراض به این اتفاق 
ســفرای خود را بازگرداندند و سطح 
روابط سیاسی خود را با تهران کاهش 

دادند. 
تصمیم کویت و امارات برای ارتقای 
روابط سیاسی به ســطح سفیر پس از 
7 سال، هم می تواند ثمره دیپلماسی 
منطقه ای امیرعبداللهیان باشد و هم 

نشــانه ای از قریب الوقوع بودن توافق 
هسته ای. 

 در انتظار پاسخ آمریکا
و نشست در »علمین«

در حالــی که ایــران و اروپا منتظر 
پاســخ ایاالت متحده مبنی بر قبول 
یــا رد نامه تهــران هســتند، به نظر 
می رسد همسایگان منطقه ای نیز در 
همین انتظار به ســر می برند تا با ذهن 
روشن تری بتوانند میزان روابط خود با 

ایران را تنظیم کنند. 

العربی الجدیــد دیــروز گزارش 
داده که ایران و توافق هســته ای اولین 
محور نشست سران پنج کشور عربی 
در شــهر جدید »علمین« مصر است. 
مصر به ریاســت عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهــور این کشــور از دیروز، 
میزبان ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن، 
محمدبن زاید رئیس دولــت امارات، 
حمدبــن عیســی پادشــاه بحرین و 
همینطور مصطفی الکاظمی، نخست 

وزیر عراق است.
آنطور که یک دیپلمــات مصری 
به العربی الجدید گفتــه، اختالفات و 
درگیری های سیاسی عراق، نشست 
سران کشــورهای عربی که قرار است 
نوامبر در الجزایر برگزار شود و مسئله 
فلسطین سه محور از چهار محور اصلی 
این نشست است اما در صدر تمام اینها 
موضوع ایران و توافق هســته ای است 
که این رهبران عرب بــه آن خواهند 

پرداخت.
بــا پالس های مثبتی کــه این ایام 
از همســایگان می رســد و همینطور 
افزایش احتمال احیای برجام، می توان 
امیدوار بود که مذاکرات این نشســت 

در خصوص ایران مثبت باشد اما آنچه 
می تواند چالشــی بر ســر راه ایران و 
کشــورهای عرب منطقه برای ترمیم 
روابط خود، »اسرائیل« و تقویت جایگاه 

آن در منطقه است. 

 دوراهی ایران و اسرائیل
رضا نصــری، کارشــناس روابط 
بین الملل دو روز پیش در گفت وگویی 
با ایســنا درباره توافق هسته ای گفته 
بــود: »از این پس بازیگران سیاســت 
داخلی باید درک کنند کــه امروز در 
مقابل »برجام« یــک رقیب جدید به 
اسم »پیمان های ابراهیم« سبز شده و 
اگر این بار اجازه ندهند »برجام« سکو 
و محور مدیریت کاهش تنش با غرب 
و کشور های حاشیه خلیج فارس شود، 
این »پیمان ابراهیــم« خواهد بود که 
به نظام نوین منطقه شکل خواهد داد. 
یعنی یا ایران باید با محوریت »برجام« 
کشــور های منطقه را پای میز مذاکره 
بیاورد و نسبت به ایجاد یک نظم نوین 
و یک رژیم امنیت جمعی بومی اقدام 
کند؛ یا اسرائیل با محوریت »پیمان های 

ابراهیم« این کار را انجام خواهد داد!«
اماراتی که اخیرا با اعالم حسن نیت از 
فرستادن سفیر خود به ایران خبر داده، 
اتفاقا اولین کشــوری است که پیمان 
ابراهیم را با اسرائیل و در سایه حمایت و 
نظارت دونالد ترامپ امضا کرد. با احیای 
توافق هســته ای اما به نظر می رســد 
برقراری تعادل میان »برجام« و »پیمان 
ابراهیم« به موضوعی حساس در منطقه 

تبدیل شود. 
روزنامه اسرائیلی »اسرائیل هایوم« 
دیروز نوشت: »بر خالف ادعاهای هفته 
گذشته مبنی بر باز شدن حریم هوایی 
عمان به روی هواپیماهای اسرائیلی، اما 
دولت مسقط به مالحظه ایران همچنان 
حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای 

اسرائیلی بسته نگه می دارد.«
گرچه عربستان حریم هوایی خود را 
به سوی اسرائیل باز کرده اما رفتار برخی 
دیگر از کشورهای منطقه نشان می دهد 
که آنها برای باز کــردن آغوش خود به 
روی اسرائیل با احتیاط بیشتری عمل 
می کنند و هنوز در این باره به قطعیت 

نرسیده اند. 
رفتار ایران برای رسیدن یا نرسیدن 
به این قطعیت بسیار تعیین کننده است؛ 
این ایران است که با تقویت دیپلماسی 
منطقــه ای و البته احیــای برجام که 
پشــتوانه آن اســت، می تواند اعتماد 
منطقه را جلب کرده و پلــن A و B را 

همزمان اجرا کند.

فصل سرد روابط ایران و اعراب منطقه رو به پایان است؟

آشتی با تهران آن سوی سد »پیمان ابراهیم«
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محبوبه   ولی
روی موج کوتاه

به موازات ایران،  همسایگان 
منطقه ای نیز در انتظار پاسخ 
نامه آمریکا به ایران هستند 
تا با ذهن روشن تری بتوانند 
میزان روابط خود با ایران را 

تنظیم کنند. العربی الجدید 
دیروز گزارش داده که ایران و 
توافق هسته ای اولین محور 

نشست سران پنج کشور 
عربی در »علمین« مصر است

سوتیتر: رفتار برخی 
کشورهای منطقه نشان 
می دهد که آنها برای باز 

کردن آغوش خود به روی 
اسرائیل با احتیاط بیشتری 
عمل می کنند و هنوز در این 
باره به قطعیت نرسیده اند؛ 

رفتار ایران برای رسیدن 
یا نرسیدن به این قطعیت 
بسیار تعیین کننده است

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
رفتار طالبان با ایران در مورد حق آبه هیرمند گفت که اعتماد بین 

ما و طالبان کمرنگ شده است.
فداحسین ملکی در این باره به عصرایران اظهار کرد: طالبان 
نتوانسته اند با کشورهای همسایه بر اساس معاهداتی که دارند 
عمل کنند. جمهوری اسالمی ایران به این نتیجه رسیده است 
که علی رغم اینکه در بحث دیپلماسی با طالبان شتاب را بیشتر 

کند اما راهکارهای دیگر را هم داشته باشد. 
وی افزود: طالبان تا به حال تعرضات زیادی در مرزهای شرقی 
ما انجام داده است که خوشبختانه با پاسخ جدی مرزبانی و ارتش 

ما مواجه شده اند.

نماینده زاهدان تاکید کرد: مــا مجبوریم راهکاری دیگر را 
در مورد طالبان به کار ببریم که آنها مجبور باشــند به قوانین 
بین المللی و مرزها احترام بگذارند و به تعهدات قبلی دولت های 
افغانســتان که مهمترین آن حقابه هیرمند بوده است متعهد 

باشند و آنها را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه طالبــان در مورد حق آبــه هیرمند بازی 
درمی آورند، بیان کرد: یک روز می گویند آب نیســت، یک روز 
می گویند این حقابه داده می شود، اما خبری از پرداخت نیست؛ 
به گونه ای رفتار کرده اند که ما احساس می کنیم اعتماد الزم بین 
ما و طالبان کمرنگ شده و اگر این رفتار آنها ادامه داشته باشد این 

اعتماد سلب می شود.

ملکی گفت: از زمانی که طالبان سرکار آمده اند حق آبه هیرمند 
پرداخت نشده است و قطعا جمهوری اسالمی ایران از این موضوع 
و حق مردم سیستان کوتاه نمی آید. آنها در این موضوع اختالفاتی 
بین خودشان دارند برخی از آنها موافق پرداخت هستند برخی که 
گرایش به سرویس های امنیتی کشورهای خارجی دارند مخالف 
هستند. اما طالبان مطمئن باشند ما از ابزارهای دیگر برای گرفتن 
حق و حقوق مان در مورد حق آبه هیرمند استفاده می کنیم چراکه 
االن در حوزه سیستان در مورد هیرمند بحران جدی وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: به مقامات افغان و  رابطین شان که با راهبران طالبان ارتباط 
دارند گفته ایم که ایران نمی توانــد تحمل کند که مردمش در 
سیستان زجر بکشند و نتوانند کاری برایشان انجام دهند؛ قطعا 

ما از ابزارهایمان برای اخذ این حقوق استفاده می کنیم.
وی در مورد اینکه آیا حکومت طالبان در افغانستان در آینده 
حکومت با ثباتی خواهد بود، گفت: در یکسال گذشته طالبان 
نشان داده اند که نتوانستند ثبات ایجاد کنند. فرهنگ افغانستان 

به گونه ای است که تا اجماع همه اقوام در حاکمیت نباشد یک قوم 
نمی تواند به طور کامل بر افغانستان تسلط داشته باشد. اگر اجماع 
داخلی در افغانستان ایجاد نشــود جنگ های داخلی به وجود 

می آید و محملی برای گروه های تکفیری می شود.
مالکی افزود گفت: طالبان به دلیل مشکالتی که در افغانستان 
دارند، نتوانسته اند هماهنگی و همدلی بین گروه ها، احزاب و اقوام 

مختلف به وجود بیاورند و ساختار منسجمی ایجاد کنند.

فداحسین مالکی:

اعتماد بین ما و طالبان کمرنگ شده است
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یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: اختالفات داخلی 
بلینکن و سالیوان بر سر متن پیش نویس توافق و بازگشت به 
برجام جدی است و دلیل تاخیر در پاسخ آمریکا این است که 
اینها سعی دارند به نوعی به اجماع برسند، بنابراین طبیعی است 

که این مسئله زمان بر باشد.
رحمان قهرمان پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به طوالنی 
شدن تاخیر آمریکا در پاســخ به جمع بندی ایران درباره متن 
پیش نویس احیای برجام گفت: از چنــد زاویه می توان به این 
مسئله نگاه کرد؛ اول اینکه در قالب نظریه  بازی ها و چانه زنی در 
مذاکرات می توان این را ارزیابی کرد که آمریکا دنبال این است تا 
دست برتر را در مذاکره داشته باشد و شاید دنبال این هستند که 

چطور توپ را در زمین ایران بیندازند تا امتیاز کمتری بدهند.
وی ادامه داد: دوم، شــاید به این دلیل که امکان توافق بیشتر 
شده اســت، در داخل آمریکا دو جناح معتدل و رایکال یعنی 
جناح آنتونی بلینکن و جیک سالیوان ســعی دارند به اجماع 
نظر برسند و این کار سختی است. قبال شاید امکان توافق را کم 
می دیدند و نیاز نداشتند به اجماع برسند اما االن سعی دارند که 
اجماع به دست آوردند و این ممکن است یکی از دالیل تاخیر در 
پاسخ شان باشد. سوم اینکه، شاید آمریکایی ها انتظار داشتند 
ایران متن پیش نویس را رد کند و این ها بتوانند مانور تبلیغاتی 
دهند و ایران را مسئول شکست مذاکرات معرفی کنند اما این 

موضوع هم محقق نشد.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: چهارم اینکه 
احتمال دارد عملیات روانی و بازی رسانه ای باشد و آمریکایی ها 
بگویند حاال که ایران عالقه مند اســت، خود را کم میل نشان 
دهیم تا ایران از بخشــی از خواســته هایش در این روند یا در 

آینده بکاهد.
قهرمان پور در پاسخ به اینکه در بین این عوامل مهم ترین و 
محتمل ترین عامل را کدام می دانید، اظهار کرد: فکر می کنم 
اختالفات داخلی بلینکن و سالیوان جدی است و سعی دارند 
به نوعی به اجماع برسند و طبیعی است که این مسئله زمان بر 
اســت. میزان اختالفات میان این دو جناح آنقدر زیاد و جدی 
است که ممکن اســت به این منجر شــود که آمریکا از ایران 

بخواهد از برخی خواسته های خود عقب بنشیند.
وی در پاســخ به اینکه برخی این تاخیر از ســوی آمریکا 
که چندان ســابقه هم در روند مذاکرات نداشــته اســت را 
نشانه ای منفی برای دســتیابی به توافق ارزیابی می کنند، 
گفت: خیر، الزاما این تاخیر منفی نیست اتفاقا معتقدم چون 

بحث جدی شده، هیأت حاکمه آمریکا و وزارت خارجه دارند 
وقت می گذارند. اگر آمریکا با متن و پاســخ ایران مخالف بود 
همان ابتدا آن را رد می کرد اما وقتی معاون سابق وزیر خارجه 
آمریکا صراحتا می گوید آنچه ایران می خواهد، چیزی نیست 
که آمریکا نتواند تامین کند، این یعنی پیشــنهادات ایران را 
قابل ارزیابی و بررســی می دانند و دلیل تاخیر هم در همین 

راستاست.

یک کارشناس مسائل بین الملل تشریح کرد؛

چرایی تعلل آمریکا در پاسخ به ایران
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