
رئیسی در آئین دریافت استوارنامه
 سفیر سوئیس:

پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران، 
ناقض روح مذاکره بود

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در آئین دریافت 
استوارنامه »نادین اولیویری لوزانو«، سفیر جدید 
ســوئیس با اشــاره به نقش دیپلماتیک ســفارت 
سوئیس در تهران گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی 
در قبال ایران گرفتار اشــتباه محاسباتی هستند و 
امیدوارم شما واقعیات ایران را به دولت متبوع و دیگر 
کشورها منتقل کنید که ایران علیرغم دشمنی ها، به 
پیشرفت خود ادامه داده و سیاست های سلطه طلبانه 
آنها اثر معکوس گذاشــته اســت. وی افزود: اقدام 
آمریکا و سه کشــور اروپایی در پیشــنهاد صدور 
قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره برای 

توافق در جریان است، ناقض روح مذاکره بود.
    

وزیر خارجه فرانسه: 
پنجره دیپلماسی همچنان باز است

»کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه در گفت 
وگوی تلفنی با امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
از وجود روابط خوب بین تهران و پاریس استقبال کرد 
و بر ضرورت تداوم مذاکرات هســته ای تأکید کرد. 
وی گفت: باید از فرصت گفتگو و مذاکره اســتفاده 
کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت همه 
طرف ها باشد، تالش کنیم. وزیر خارجه فرانسه افزود: 
ما معتقدیم پنجره دیپلماسی همچنان باز است و باید 
از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل 

شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.
    

گفت وگوی استرالیا و گروسی 
درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیروز در سفر به استرالیا با پنی ُونگ، وزیر امور خارجه 
این کشور دیدار کرد و گفت وگو کردند. ونگ با بیان 
اینکه کار آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کمک 
به صلح و امنیت جهانی هیچ گاه تا این اندازه اهمیت 
و فوریت نداشته اســت، گفت: ما درباره نقش اصلی 
آژانس در پرداختن به چالش های اشاعه تسلیحات 

اتمی در ایران و کره شمالی گفت وگو کردیم.
    

ابتکار تهران 
برای آشتی آنکارا و دمشق

روزنامه لبنانی االخبار با محور قرار دادن ســفر 
اخیر امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران به ترکیه 
و سوریه، نوشــت: »تهران رسما ابتکار عمل خود را 
برای حمایت عملی از روند مصالحه بین دمشــق 
و آنکارا کلید زد. پیشــنهادات ایران مبتنی بر لزوم 
فعال ســازی هماهنگی بین دو طــرف به منظور 
جلوگیری از تنش میدانی جدیــد در منطقه و نیز 
جلوگیری از آغــاز عملیات نظامــی جدید ترکیه 
در مقابــل درک متقابــل طرفیــن از دغدغه ها و 
نگرانی های یکدیگر اســت. امری که زمینه را برای 
آشتی تدریجی فراهم می کند و به بیش از یک دهه 

اختالف و خصومت بین دو کشور پایان می دهد.«
    

دادستان کرمانشاه: 
زندانی امنیتی پاوه 
خودکشی کرده است

شــهرام کرمی، دادســتان عمومــی و انقالب 
اســتان کرمانشــاه گفت: زندانی امنیتی، س. ب، 
دوم اردیبهشت سال گذشــته به اتهام عضویت در 
گروه تروریســتی »پاک« بازداشت و در زندان پاوه 
محبوس شــد. این زندانی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت 
۱۴۰۱ با تحمل یک سوم دوره حبس خود با اعطای 
آزادی مشروط آزاد شد، اما پس از آزادی از زندان در 
تاریخ هفتم خرداد با خرید و استفاده از قرص برنج در 
محله مهدیه )دره دراز( کرمانشاه اقدام به خودکشی 
کرد. او گفت: رسانه های معاند با نشر ادعاها و اخبار 
کذب، علت فوت این زندانی سیاسی را تزریق آمپول 

اشتباهی در زندان اعالم کرده اند.
    

قوه قضائیه: 
فشارها در آستانه صدور حکم

حمید نوری افزایش یافته
مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: »در حالی که 
۲ سال و هشت ماه از بازداشت حمید نوری توسط 
دستگاه قضائی سوئد می گذرد و روند دادگاه طوالنی 
و ۹۲ جلسه ای او نیز ۲ ماه پیش به پایان رسیده، وی 
نه تنها همچنان در سلول انفرادی نگه داری می شود 
و به پزشک دسترســی ندارد، بلکه برای تماس یا 
مالقات با خانواده خود نیــز دچار محدودیت های 
شدیدی است. روند فشار و محدودیت های وی، در 
آستانه صدور حکم دادگاه به طور محسوسی افزایش 

یافته است.«
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مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران 
دیروز باالخره بعد از چند روز ســکوت 
حامیانش، سعی کرد به انتقادها و طعن 
و کنایه ها درباره سفر بی خبرش به مسکو 
 بعد از مذاکــرات برجامــی در دوحه، 

پاسخ دهد. 
چهارشــنبه گذشــته بعد از آنکه 
مذاکرات برجامی در دوحه پایان یافت، 
اعالم شــد که مذاکره کننــدگان برای 
مشورت به پایتخت های خود بازگشتند. 
علی باقری کنی و هیــأت همراهش اما 
دوحه را نه به مقصد تهران، بلکه به مقصد 
مسکو ترک کردند و ساعتی بعد هم این 
توئیت میخائیل اولیانوف، نماینده دائم 
روسیه نزد سازمان های بین المللی بود 

که حضور او در مسکو را نشان می داد. 
در واقع ســفر باقری اعالم رسمی 
نشــد، بلکه طرف روســی خبر آن را 
البته نــه در فضای مجــازی، بلکه در 
توئیتر منتشــر کرد. بنا بر آن توئیت، 

باقری در آن سفر با سرگئی ریابکوف، 
معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار 
و گفت وگو کرد؛ دیداری که اولیانوف 
آن را »یک تبادل نظر بسیار حرفه ای« 
خواند اما منتقــدان در ایران آن را یک 
پــرده آشــکار از شــرق گرایی دولت 
 رئیسی و تیم مذاکره کننده هسته ای او 

ارزیابی کردند. 
همین باعث شد که سفر اعالم نشده 
باقری کنی به روســیه بالفاصله پس از 
نشست دوحه، انتقادهای تند و تیزی را 
از سوی جبهه مقابل دولت در پی داشته 
باشد. علی مطهری در صفحه توئیترش 
به کنایه نوشت: »سیاست شرق گرایی 
در ایران به آنجا رسیده که قبل از مذاکره 
دوحه، وزیر خارجه روســیه بــه ایران 
می آید، یعنی این مذاکره بدون حضور 
ما، با اجازه ماست و بعد از مذاکره دوحه 
هم بالفاصله هیأت مذاکره کننده ایرانی 
برای دادن گزارش و دریافت رهنمود به 
مســکو می رود، بدون آنکه گزارشی به 

مردم داده باشد.«

 یک توجیه ساده 
برای یک اتهام بزرگ

در تمام این چند روزی که انتقادات 
به سفر اعالم نشده باقری به مسکو ادامه 
داشت، حامیانی چون کیهان نیز همزمان 
که از عملکرد تیم مذاکره کننده حمایت 
می کردند، در این مورد سکوت معناداری 
داشــتند. تا اینکه درنهایت باقری کنی 

دیروز به این ســوال که »چرا بالفاصله 
پس از مذاکرات برجامی در قطر، دوحه 
را به مقصد مسکو ترک کرده نه تهران«، 
این گونه پاســخ داد: »ما در طول دوران 
مذاکرات، با همــه طرف های مذاکره از 
جمله چین و روســیه رایزنی و مشورت 
کردیم. چین به دلیــل وضعیت کرونا 
شرایط مناسبی برای سفر ندارد به این 
جهت ما با چینی ها از طریق سفارت  آنها 
در تهران و سفارت ما در پکن و از طریق 
تلفن رایزنی های مســتمری داریم و به 
علت آنکه روس ها محدودیت کرونایی 
ندارند بعضی وقت ها یــا آنها می آ یند یا 

ما می رویم .«
در واقع دست راست سعید جلیلی 
ســعی کرده با یک توضیح ساده، اتهام 
ســنگین شــرق گرایی را از دوش خود 
و دولــت متبوعش بردارد امــا دالیل او 
قطعا برای منتقــدان اصولگرایش هم 

قانع کننده نخواهد بود. 
جواد آرین منش، نماینده ادوار هفتم 
و هشتم مجلس شورای اسالمی، فعال 

سیاســی اصولگرایی اســت که منتقد 
سیاست شــرق گرایی دولت است. او با 
اشاره به جنگ روسیه و اوکراین به »فردا« 
گفته است: »در موضوع مذاکرات دیدیم 
که روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین ادامه 
مذاکرات را گره زد به تحریم نشــدنش 
و از همان جا بــود که چالــش در روند 
مذاکرات آغاز شد. در مقطع کنونی این 
انتقاد به مســئوالن وجود دارد که چرا 
جزئیات ارتباط ما با روســیه را پنهانی 

پیش می برید؟«

 بازی های مسکو 
در بازار نفت و انرژی

او ادامه داده است: »وقتی آقای باقری 
بدون تعلل بعد از مذاکرات در دوحه به 
روسیه می رود، این پرسش برای مردم به 
وجود می آید که چرا؟ ارتباط با کشورهای 
مختلف از جمله کشــورهای شرقی و 
منطقه ای خوب است اما این ارتباطات 
نباید باعث محدود شــدن ما شود. ایراد 
کار آنجاست که احیانا سرنوشت مسائل 
 ما به کشــوری خاص از جمله روســیه 

گره بخورد.«
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به 
آسیب های متعددی که ایران در طول 
تاریخ از جانب روسیه متحمل شده، تاکید 
کرده که باید در پی منافع خود باشیم و به 
همان سیاست درست نه شرقی، نه غربی 

ابتدای انقالب بازگردیم. 
این هشــدارها زمانی رنــگ و بوی 
تندتری به خود می گیرند که بازی های 
مســکو در بازار نفت و انرژی نیز آشکار 
می شود. واقعیت این است که در شرایط 
پیچیده فعلی، اجرای سیاست نه شرقی، 

نه غربی گاو نر می خواهد و مرد کهن! 
علی مطهری در ادامه انتقادش نسبت 
به سفر اعالم نشده باقری به مسکو نوشته: 
»بدیهی اســت که روسیه مایل نیست 
که برجام احیــا و ایــران وارد بازار نفت 
و گاز شــود چون با هــدف او در تجاوز 
به اوکراین سازگار نیســت. متأسفانه 
 مسئوالن ما منافع ملی را با منافع روسیه 

پیوند زده اند.«
بلومبرگ هم دیــروز گزارش داد که 
ایران نفت خود را به قیمت تقریبا ۱۰ دالر 
کمتر از نفت برنت به چین می فروشد تا 
بتواند با نفت روسیه که قرار است ماه اوت 
وارد بازار این کشور شود، رقابت کند؛ در 

حالی که پیش از حمله نظامی روســیه 
به اوکراین، ایران نفت خود را با تخفیف 
چهار تا پنج دالری به چین می فروخت. 

گزارش بلومبــرگ می افزاید: »آمار 
شــرکت تحلیل داده های کپلر نشان 
می دهد روســیه با دادن تخفیف های 
چشــمگیر به چین بخشــی از عرضه 
نفت ایــران در بازار چیــن را تصاحب 
کرده، به طوری که بیش از ۴۰ میلیون 
بشــکه نفت ایران در آب های آســیای 
 شرقی در نفتکش ها انبار شده و منتظر 

مشتری هستند.«

وقتی سرنوشت برجام
 از کی یف می گذرد!

از سوی دیگر دیروز اوکراین و روسیه 
هر دو اعالم کردند که »لوهانسک« در 
شرق اوکراین سقوط کرده است. در واقع 
مسکو هر روز با شکست و پیروزی هایش 
در اوکراین و تصمیماتی که به بازار نفت و 
انرژی تحمیل می کند، معادالت و نیمچه 
نظم سیاسی و اقتصادی جهان را به هم 
می ریزد و مذاکرات برجام نیز دستمایه 

همین تغییر و تحوالت می شود. 
کسی فکرش را هم نمی کرد که روزی 
سرنوشت برجام از خاک اوکراین بگذرد 
اما این روزها هر پیشرفت و پسرفتی در 
داخل خاک این کشور، مناسبات شش 
قدرتی که در توافق هســته ای، طرف 
ایران هستند را به هم می زند. هر چه این 
پیشرفت و پسرفت ها نزدیک تر به کی یف 
باشــند، تکانه های سیاسی و اقتصادی 
آن هم شدیدتر اســت؛ از این روست که 
نمایندگان ایران، این روزها بیش از پیش 
وابسته به مسکو شــده اند؛ به ویژه آنکه 
قدرت عملی برای خنثی کردن تمام آنچه 
بر سرنوشت برجام اثر می گذارد، ندارند. 

باقری نبود محدودیت های کرونایی را علت سفرش به مسکو خواند؛

پاسخی خام برای یک خطای بزرگ دیپلماتیک
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

کسی فکرش را هم نمی کرد 
که روزی سرنوشت برجام 

از خاک اوکراین بگذرد؛ 
اما این روزها هر پیشرفت 
و پسرفتی در داخل خاک 

این کشور، مناسبات 
شش قدرتی که در توافق 

هسته ای، طرف ایران 
هستند را به هم می زند

علی باقری درنهایت دیروز 
نبود محدودیت های 

کرونایی را دلیل سفر اعالم 
نشده اش به مسکو عنوان 
کرد. او در واقع سعی کرده 
با یک توضیح ساده، اتهام 

سنگین شرق گرایی 
را از دوش خود و دولت 

متبوعش بردارد؛ اما دالیل 
او قطعا برای منتقدانش 
قانع کننده نخواهد بود

وزیر امور خارجه با اعالم اینکــه آمادگی رئیس جمهور 
آذربایجان برای ســفر به تهران را دریافت کردیم، گفت: به 

»الهام علی اف« برای سفر به ایران خوشامد می گویم.
به گزارش مهر، حســین امیرعبداللهیــان ظهر دیروز 
)دوشنبه( در جریان نشســت خبری مشترک با »جیحون 
بایرام اف«، وزیر امــور خارجه آذربایجان اظهــار کرد: در 
چارچوب مذاکرات امروز، طیف گســترده ای از موضوعات 

دوجانبه را به طور ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در گفتگوهای 
امروز بار دیگر تمامیت ارضی کشــورها از جمله جمهوری 
آذربایجان و حمایت ایران از حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه 
قره باغ مورد تاکید ما قرار گرفــت، ادامه داد: ما معتقدیم در 
شرایط جدید فرمت های منطقه ای بین دو کشور و یا با دیگر 

کشورها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

امیرعبداللهیان گفت: در ســفر هفته گذشته به آنکارا 
با برادرم آقای »چاووش اوغلو« توافق کردیم نشســت سه 
جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه در تهران در ســطح وزرای 

امور خارجه برگزار شود.

 ایجاد فرمت 3+3 برای حل مسئله قره باغ
وی افزود: امروز در خصوص بازه زمانی و تاریخ آن توافق 
خواهیم کرد. فرمت دیگری در سطح کارشناسان ارشد وجود 
دارد. اجالس ۳+۳ بین کارشناسان ارشد و در گام بعدی بین 
وزاری خارجه آذربایجان، ارمنستان، ایران، روسیه، ترکیه 
و گرجستان برگزار خواهد شــد که در مورد تاریخ آن توافق 
خواهیم کرد و تهران یا یکی از شــهرهای ایران میزبان آن 

خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: انرژی و ترانزیت دو 

موضوع مهم در همکاری های اقتصادی دو کشور است. وزیر 
نیروی کشورمان در سفری که در هفته جاری به آذربایجان 
خواهند داشــت، در این ســفر برنامه  ریــزی در خصوص 

بهره برداری از سد خداآفرین انجام خواهد شد. 
وی تصریــح کرد: تبادل بــرق بین دو کشــور در فصل 
پرمصرف و با هــدف تقویت امنیت انــرژی بین جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری آذربایجان در توافقات دو کشور 
قرار گرفت که در جریان ســفر وزیر نیروی کشور ما نهایی 

خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه همچنین درباره 
آلودگی زیست محیطی پیرامون رود ارس با همکارم گفتگو 

کردیم، اظهار کرد: یکی از نگرانی های استان های مرزی ما 
وارد شــدن آلودگی به رودخانه مرزی و نگرانی های زیست 

محیطی در رود ارس است.
امیرعبداللهیــان گفت: برخــی از این مــوارد در حوزه 
تخصصی محیط زیست قرار دارد و ریشه های آن در ایران و 
جمهوری آذربایجان مورد شناسایی قرار گرفت و امیدواریم 

در این مسیر بتوانیم اقدامات مؤثری انجام دهیم.
وی تاکید کرد: خرسندیم که در ماه گذشته، شاهد جهش 
در حجم تبادالت تجاری دو کشــور بودیــم و امیدواریم با 
گفتگوهای امروز شاهد افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی 

در بخش خصوصی و دولتی باشیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: توافق کردیم 
اقداماتی انجام دهیم که از این رفت وآمدها، مردم دو کشور 
به طور ملموس احساس پیشرفت کنند. احساس پیشرفت 
زمانی حاصل خواهد شد که رفت و آمد اتباع دو کشور با توجه 
به مهار کرونا در هر دو طرف به صورت عادی از ســر گرفته 
شــود و تجار و بازرگانان و همه بخش های کــه در تعامل و 
همکاری بین دو کشور در حرکت هستند به راحتی بتوانند 

مأموریت های خودشان را در راستای منافع انجام دهند.

امیرعبداللهیان خبر داد؛

»الهام علی اف« به ایران می آید

نشست خبری

یک منبع مطلع اعالم کرد که از سرگیری روابط دیپلماتیک 
ایران و عربســتان در بغداد و با حضور مســئوالن دو کشور و 
همچنین مشارکت نخســت وزیر و وزیر خارجه عراق اعالن 

خواهد شد.
به گزارش الفرات نیوز، این منبع تاکید کرد: مباحثاتی که 
مصطفی الکاظمی در سفر اخیرش به جده و تهران انجام داد 
منجر به حل بسیار از پرونده های مورد اختالف شد و این امر 

می تواند به کاهش تنش های موجود در منطقه کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سفر مسئوالن سعودی به 
بغداد قبل از نشست سران در جده انجام خواهد شد گفت که 

این امر نیازمند هماهنگی و تدارکات میان سه کشور است.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز یک منبع دیپلماتیک 
در ریاض اعالم کرد که قرار است مصطفی الکاظمی، نخست 

وزیر عراق روز یکشنبه هفته جاری به شهر جده عربستان برود 
و با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و دیگر مقامات ارشد 

این کشور دیدار کند.
این منبع که خواسته نامش فاش نشود، در ادامه تاکید کرده 
که پاسخ تهران به مطالبات عربستان و در رأس آنها پایان دادن 
به آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عربی و همچنین 
پایان دادن به تشکیل نیروهای نیابتی در این کشورها که ثبات 
و امنیت منطقه را تهدید می کند، عنوان شده و همچنین اثبات 
عملی این امر می تواند روابط درست و سالم و مبتنی بر احترام 

متقابل که به سود ملت های منطقه است را ایجاد کند.

 آمادگی کامل برای گفت وگو با عربستان را داریم
همزمان با اعالم این خبر، کمال خرازی، رئیس شــورای 

راهبردی روابط خارجی در سخنرانی خود به صورت مجازی 
در جلسه عمومی »نهادها و نظم منطقه ای« در دهمین مجمع 
جهانی صلح ایراد کرد، با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
به رغم برخی اختالفات جدی بین ایران و عربستان، معتقد 
است که این دو کشور می توانند مکمل ظرفیت های یکدیگر 
باشند، گفت: ما آمادگی کامل را برای گفتگو با دولت عربستان 
در همه موضوعات دوجانبه و منطقه ای داریم و خرسندیم که 
با مساعی جمیله دولت عراق، تاکنون چند دور گفتگو میان 

دولت های طرفین برگزار شده است.
وی با بیان اینکه »متاسفانه برخی از دولت های منطقه 
در یک اشتباه محاســباتی مهلک به دنبال باز کردن پای 
رژیم آپارتاید جنگ افروز اسرائیل به این منطقه هستند«، 
گفت: آن ها حتی از عادی سازی روابط فراتر رفته، در جهت 

هم پیمانی با رژیم صهیونیســتی گام بر می دارند. این یک 
اشتباه راهبردی بزرگ اســت که زمینه تنش و درگیری را 
در منطقه با سرعتی سرســام آور باال خواهد برد. جمهوری 
اسالمی ایران پیشاپیش نسبت به تبعات حضور اسرائیل در 
منطقه خلیج فارس هشدار می دهد و آن کشورها را مسئول 

هرگونه تبعات خطرناک آن می داند.
خرازی تاکید کرد: کشورهای منطقه خلیج فارس به اندازه 
کافی بالغ هســتند که بتوانند بر اختالفات خود غلبه کنند، 
مکمل یکدیگر باشند و از طریق طراحی یک سازوکار امنیت 
منطقه ای رقابت های تاریخی خود را به همکاری تبدیل کنند.

الفرات نیوز:

از سرگیری روابط تهران-  ریاض در بغداد اعالن می شود

گزارش


