
به منظور شرکت در اجالس سران کشورهای 
حاشیه خزر؛

رئیسیچهارشنبهبهترکمنستانمیرود
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور چهارشنبه در راس 
هیاتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان، 
برای شرکت در ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه 
خزر به ترکمنستان سفر می کند. وی در این سفر عالوه بر 
شرکت و سخنرانی در اجالس سران کشورهای حاشیه 
خزر، با روسای جمهور کشورهای حاضر در اجالس نیز 

دیدار و گفتگو خواهد داشت.
    

سردارمجیدخادمی،رئیسسازمان
حفاظتاطالعاتسپاهشد

به گزارش دفاع پرس، سردار سرتیپ پاسدار »مجید 
خادمی« با حکم فرمانده معظم کل قوا به ریاست سازمان 
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب 
شد. سردار خادمی پیش از این، رئیس سازمان حفاظت 
اطالعات وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح بود 
بنابراین گزارش، رئیس سابق سازمان حفاظت اطالعات 
سپاه، سردار »محمد کاظمی« بود که اواخر هفته گذشته 

به ریاست سازمان اطالعات سپاه منصوب شد.
    

مقام ایرانی به الجزیره: 
ادعایهدفقراردادنگردشگران

اسرائیلیدرترکیهکذباست
یک مقام وزارت خارجه ایران به شبکه الجزیره گفت که 
ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن گردشگران در ترکیه 
صرفا کذب و ادعاهای ساختگی است. او همزمان با سفر 
»حسین امیر عبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران به ترکیه 
تاکید کرد که برخی طرف ها به دنبال تخریب روابط بین 
تهران و آنکارا هستند. این مقام وزارت خارجه ایران افزود: 
پاسخ ما به اســرائیل، قاطع و محکم خواهد بود و اینگونه 
نیست که افراد عادی را در یک کشور سوم هدف قرار دهیم.

    
پیاموزیراطالعات
بهرئیساطالعاتسپاه

به گزارش تسنیم، اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات 
در پی انتصاب سردار محمد کاظمی به ریاست سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی ضمن 
آرزوی موفقیت روزافزون برای کاظمــی، تاکید کرد: 
»اســتمرار همکاری و هم افزایی ســربازان گمنام امام 
زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( در وزارت اطالعات 
و شورای هماهنگی اطالعات را فعال تر از همیشه اعالم 

می دارم.«
    

سیاهکلی خبر داد؛
احتماالامروزطرحاستیضاح

»فاطمیامین«اعالموصولمیشود
به گفته لطف اهلل سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس احتماال امروز طرح استیضاح »فاطمی 
امین« اعالم وصول می شود. وی به مهر گفت که در جلسه 
کمیسیون صنایع و معادن، سیدرضا فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای بررسی موضوع استیضاح وی 
در جلسه این کمیسیون حضور یافت. وی بیان کرد: وزیر 
صمت توضیحاتی درباره عملکرد خود به نمایندگان ارائه 
کرد اما در نهایت نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و 
احتماال استیضاح وی فردا)سه شنبه( اعالم وصول شود. 

    
فرانسه: 

نفتایرانبایدبهبازارجهانیبازگردد
به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانســه روز دوشنبه 
به نقل از یک مقام دفتر امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه نوشــت که پاریس خواهان بازگشت نفت ایران 
و ونزوئال به بازارهای جهانی اســت. این مقام همچنین 
اعالم کرد که فرانســه می خواهد سازوکاری آماده شود 
تا قیمت نفت به تولید نفت روســیه محدود نباشــد. با 
آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم های گسترده غرب 
علیه روســیه، قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی 
افزایش یافت؛ مسئله ای که کشورهای اروپایی به عنوان 
مصرف کنندگان عمده نفت و گاز صادراتی روسیه را با 

مشکل مواجه کرد.
    

حملهسایبریبهفوالدخوزستان
کانال تلگرامی شرکت فوالد خوزستان روز گذشته 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: »به دنبال تهاجمات سایبری 
علیه شرکت فوالد خوزستان و بنابر ارزیابی کارشناسان 
ذیربط، شرکت فوالد خوزستان به دالیل معضالت فنی 
قادر به ادامه فعالیت نبوده و تا اطالع ثانوی تعطیل خواهد 
بود.« ســاعاتی بعد مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
ضمن تکذیب تعطیلی این شــرکت خبر داد که حمله 
سایبری به شرکت صنایع فوالد خوزستان همزمان با ۳ 
شرکت تولیدی فوالد در اصفهان، خوزستان و هرمزگان 
رخ داده اســت. امین ابراهیمی افزود: حمله ســایبری 
مذکور، خســارتی به مجموعه صنایع فوالد خوزستان 

وارد نکرده است.
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رویترز دیروز با استناد به اظهارات 
»دو منبع مطلع« خبر داد که رابرت 
مالی، نماینده ویــژه آمریکا در امور 
ایران و سرپرست تیم مذاکره کننده 
آمریکا، راهی قطر شــده تــا با وزیر 

خارجه این کشور عرب دیدار کند. 
این منبع به نقل از یک مقام ایرانی 
هم نوشت که علی باقری کنی، معاون 
وزیر خارجه ایران و سرپرســت تیم 
مذاکره کننده هســته ای ایران نیز 
امــروز و فردا یعنی هفتم و هشــتم 
تیرماه برای مذاکــرات برجامی در 

دوحه، پایتخت قطر خواهد بود. 
بدین ترتیب پرونده تعیین مکان 
جدید مذاکــرات برجامی در خلیج 
فارس بسته شــد و از میان دو گزینه 
مسقط و دوحه، این شانس به دوحه 
داده شــد تا وجهه سیاسی خود در 
منطقه را به رخ بکشد و میزبان یکی 
از مهمتریــن مذاکرات جــاری در 

جهان باشد.

مذاکرات هسته ای؛ 
این بار بیخ گوش شیوخ عرب

همزمان با خبر آغــاز دور جدید 
مذاکــرات در دوحه، وال اســتریت 

ژورنال از مذاکرات دیگری خبر داده 
است. این روزنامه آمریکایی نوشته 
است که آمریکا سه ماه پیش نشستی 
محرمانه با حضور اسرائیل و چندین 
کشور منطقه از جمله عربستان، قطر، 
اردن، مصر، امــارات متحده عربی و 
بحرین با موضوع چگونگی مقابله با 

ایران برگزار کرده است. 
آنطور که این رسانه گفته، نشست 
مذکور مربوط به ماه مارس است و در 
شرم الشــیخ مصر برگزار شده است. 
وال استریت ژورنال با اشاره به حضور 
»فرانــک مکنــزی«، فرمانده وقت 
ســنتکام و فرماندهان نظامی دیگر 
کشــورهای حاضر در این نشست، 
می افزاید: »این نخســتین نشست 
در چنین سطح باالیی بود که در آن 
اعضای رهبری نظامی اســرائیل و 

کشورهای عربی شرکت کردند.«
اغلب این کشــورهای عرب، به 
ویژه عربستان و بحرین دو سال پیش 
با جدیــت و پیگیرانه ایــده »برجام 
پالس« را مطرح می کردند؛ ایده ای 
که به دنبال اضافه شدن کشورهای 
عرب منطقه به میز مذاکره برجام بود 
و همینطور تاکید داشت که موضوع 
موشــکی و نظامی ایران نیز باید به 

توافق هسته ای افزوده شود. 

 دست صلح و همزمان ساخت 
یک سد دفاعی

تا مدت ها این مواضع خصمانه آنها 
نسبت به برجام حتی از تریبون های 
بین المللی نیز شنیده می شد. رفته 
رفته اما از حجم و شــدت آن کاسته 
شــد. مدتی بعد دیدارهای محرمانه 
میان فرستاده های ایران و عربستان 
برای ازسرگیری روابط رسانه ای شد 
و دو روز پیش مصطفــی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق به ایران آمد در 
حالی که یک روز قبل ترش میهمان 
بن سلمان در جده بود و گفته می شود 
در ســفرش به تهران حامــل پیام 

سعودی بوده است. 
در نهایت امیر عبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران در دیدار با الکاظمی از 
تالش او برای شکل گیری گفت وگو 
میان ایران و عربستان قدردانی کرد و 
به او گفت که »جمهوری اسالمی از 
بازگشایی سفارتخانه ها در پایتخت 

دو کشور حمایت می کند.«
مجموع ایــن اخبــار و تحوالت 
همچون قطعات پازل ایــن معنا را 
می رساند که گویا عربستان و دوستان 
منطقه ای  آن از آن مواضع سرسختانه 
و خصمانه با کلیدواژه »برجام پالس« 
کوتاه آمده و سیاست دیگری در پیش 

گرفته اند؛ سیاست نشان دادن دست 
صلح و همزمان ســاختن یک دیوار 

دفاعی محکم در قبال ایران. 
نگرانی از ایــران کماکان در میان 
کشورهای عرب منطقه وجود دارد 
اما آنها به این نتیجه رســیده اند که 
شــیوه جدید، امکان بهتــری برای 
غلبه بر این نگرانی هاســت؛ به ویژه 
هر بار که آمریکا خیز تــازه ای برای 
به فرجام رساندن برجام برمی دارد، 
بیم آنها تشدید می  شــود و امید را به 

استراتژی های خود می بندند. 
این اســتراتژی شــامل ارسال 

پالس های مثبت برای بهبود روابط 
با ایران و در بُعدی وســیع تر تحکیم 
روابط با سایر کشورهای منطقه و به 
طور اخص اســرائیل می شود که از 
زمان ترامپ آغاز شده و مدام در حال 

تقویت است. 
ترافیک دیپلماتیک اسرائیل در 
منطقه این روزهــا بیش از هر زمان 
دیگری است و اتفاقا نشستی که وال 
استریت ژورنال خبر آن را داده نیز در 
راستای همین ترافیک دیپلماتیک 
کشــورهای عرب با اسرائیل و دیگر 
کشــورهای منطقه است تا در سایه 
به هم پیوســتگی هر چه بیشــتر، 
ســد دفاعی محکمی در قبال ایران 
بســازند و اینگونه بــر نگرانی های 
خــود از جمهوری اســالمی ایران 

غلبه کنند. 
حتی سفر اخیر بن سلمان به آنکار 
را نیز می تــوان در همین چارچوب 
آورد. در حالی که روابط دو کشــور 
عربســتان و ترکیه به واســطه قتل 
جمال خاشــقچی، چندین ســال 
تیره و تار را پشت ســر گذاشته بود، 
استقبال اردوغان از بن سلمان در این 
ســفر اخیر چنان گرم بود که صدای 

نمایندگان این کشور را هم درآورد. 
رئیــس حــزب جمهوری خواه 
خلق ترکیــه در واکنش به آن گفت: 
»اردوغان دســت خود را مثل گداها 
جلوی بن ســلمان دراز کرد و گفت 
اگر به من پول بدهید، پرونده جنایت 
خاشــقچی را می بندم.« با این حال 
سیاست بن ســلمان تقویت هرچه 
بیشتر روابط با کشــورهای منطقه 

است. 

 جنگ روسیه و اوکراین 
و نیاز به نفت ایران

عامل دیگری که آنها را از مواضع 
تند پیشــین خود و اصرار بر »برجام 
پالس« دور کرده است، آگاهی آنها از 
تشدید تمایل غرب برای احیای برجام 
در پی جنگ روسیه و اوکراین است. 
خبرگزاری فرانســه دیروز به نقل از 
یک مقام دفتر ریاســت جمهوری 
فرانسه نوشت که »پاریس خواهان 
بازگشــت نفت ایــران و ونزوئال به 
بازارهای جهانی اســت و همچنین 
ایجاد ســازوکاری که قیمت نفت به 

تولید نفت روسیه محدود نباشد.«
در حقیقت شرایط پیش آمده در 
حوزه نفت، انرژی و امنیت غذایی پس 
از جنگ روســیه و اوکراین، ضرورت 
توافق با ایران را برای غرب تشــدید 

کرده است. همســایگان منطقه ای 
ایران نیز نسبت به این موضوع واقفند؛ 
بنابراین می دانند که سنگ اندازی بر 
سر راه برجام چندان راه موفقی برای 
مقابله با ایران نخواهــد بود و ناگزیر 
هستند که مواضع دیگری در پیش 

بگیرند. 

 مذاکره در دوحه؛ 
اطمینان بخشی به کشورهای 

عرب منطقه
نکته دیگر، منتقل شــدن محل 
مذاکرات از وین بــه دوحه در خلیج 
فارس اســت. رضا نصری، حقوقدان 
و تحلیلگــر مســائل بین الملل در 
این خصــوص به »انتخــاب« گفته 
اســت: »اولیــن کارکــرد نمادین 
برگزاری مذاکــرات در ُفرمت جدید 
اطمینان بخشی به کشور های عربی 

منطقه است.«
او اضافه کــرده: »در واقع ابتکار 
جدید، ایــن پیام را به کشــور های 
همســایه مخابره می کند کــه بُرد 
راهبردی ایران قرار نیست به باخت 
آن ها منتهی شــود و ایــران بیش از 
اینکه دنبال هژمونی بر منطقه باشد، 
خواستار یک »منطقه قوی« است. 
دومین کارکرد این اســت که ُفرمت 
جدید به مثابه یــک »حلقه پیوند« 
میان مذاکرات منطقه ای بین ایران 
و کشــور های همســایه و مذاکرات 
هسته ای عمل می کند؛ ضمن اینکه 
به ایران و آمریکا نیز اجازه می دهد در 
چارچوب جدیدی بدون واسطه - یا با 
واسطه کم تری - با یکدیگر به رایزنی 

بپردازند.«
آنها اکنون این امکان را دارند که 
از فاصله نزدیک تری روند مذاکرات 
را دنبال کــرده و حتی در آن هرچند 
به طور غیرمستقیم ایفای نقش کنند. 

عربستان و دوستانش چگونه از ایده »برجام پالس« کوتاه آمدند؟
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محبوبه    ولی

روی موج کوتاه

موضوع دیگری که در کوتاه 
آمدن کشورهای عرب، به 
ویژه عربستان و بحرین از 

ایده »برجام پالس« بی تاثیر 
نیست، منتقل شدن محل 

مذاکرات از وین به دوحه 
است. رضا نصری در این 

خصوص می گوید: »اولین 
کارکرد نمادین برگزاری 

مذاکرات در ُفرمت جدید، 
اطمینان بخشی به کشور های 

عربی منطقه است«

استراتژی عربستان شامل 
ارسال پالس های مثبت برای 

بهبود روابط با ایران و در 
بُعدی وسیع تر تحکیم روابط 

با سایر کشورهای منطقه و 
به طور اخص اسرائیل است 

تا سد دفاعی محکمی در 
قبال ایران بسازد و اینگونه 

بر نگرانی های خود از 
جمهوری اسالمی ایران 

غلبه کنند

کارشناس مسائل عراق گفت: رویکرد ما در چند سال گذشته 
این بود که اعراب را در امتداد آمریکا می دیدیم و می خواستیم 
آمریکا را از منطقه اخراج کنیم و خروج آمریکا از منطقه خأل 
قدرت ایجاد می کند اما تاکنون تهران ایده جامع و اعتمادسازی 
برای پرکردن این خأل ارائه نداده اســت و اسرائیل از این خأل 

استفاده می کند.
علیرضا مجیــدی، در گفت وگو با ایلنــا، در این خصوص 
ادامه داد: حداقل از زمان جنگ اول خلیج فارس و آزادسازی 
کویت، آمریکا به عنوان ضامن قدرت، حضور نظامی پررنگی 
در کشورهای منطقه -به ویژه کشورهای عربی- داشته است 
و خــروج آن، طبعا یک خأل ایجاد می کنــد و از االن متحدان 
واشــنگتن به دنبال تمهیداتی بعد از خــروج نظامی آمریکا 

هستند.
مدیر بخش خاورمیانه اندیشکده جریان و کارشناس مسائل 
عراق تصریح کرد: این یک بحث مبسوط است که ما در شرایط 
فعلی چه کار می کنیم. اسرائیل از این خأل استفاده می کند. به 
کشورهای عربی می گوید که حضور کم رنگ آمریکا در منطقه، 
ابتدای دوران تباهی کشورهای عربی در مقابل تهدید ایران 
است. یکی از مهم ترین پیشــران های تأسیس ناتوی عربی- 

عبری همین مسئله است.
مجیدی افزود: این یک موضوع بســیار کلیدی اســت و 
مصطفی الکاظمی سعی می کند این را در تهران بقبوالند که 
حتی منافع ملی ایران هم در این اســت که عراق عضو محور 
مقاومت نباشــد. بلکه به عنوان یک کشور واسطه بین ایران و 

کشورهای عربی تالش کند.
این کارشناس مسائل عراق با اشاره به سفر اخیر الکاظمی 
به ایران، اظهار کرد: آقای کاظمی می خواهد در اجالس جده 
شرکت کند؛ اجالسی که احتمال دارد جو بایدن رئیس جمهور 

آمریکا هم در آن حاضر باشد. برآورد برخی کارشناسان ایرانی 
و عراقی آن است که اجالس جده به ضرر ایران و مقاومت تمام 
می شــود. حتی برخی گروه های متمایل به مقاومت در عراق 
نسبت به این ســفر اظهار نارضایتی کرده اند. بنابراین آقای 
کاظمی مقید بود که قبل از اجالس جده به ایران بیاید و تاکید 
کند که می خواهد همان خط سابق )واسطه میان ایران و جهان 
عرب( را ادامه دهد و اگر قرار است در این اجالس شرکت کند 
برای آن نیست که به سمت ضدیت با تهران برود. بلکه عراق به 
این منظور در اجالس جده شرکت می کند که ظرفیت ها برای 

واسطه گیری میان ایران و اعراب را باال برد.

بخشی از گروه های عراقی متمایل به ایران از ایده انحالل 
پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات حمایت می کنند

مجیدی تصریح کرد: یک جنبه دیگر از سفر الکاظمی به 
تهران، معادالت سیاســی داخلی عراق است. به صورت کلی 
در عراق، دو نگرش وجود دارد یا دو راهکار توصیه می شــود؛ 
یک نگاه آن است که مجموعه چارچوب هماهنگی شیعیان، 
دولت جدید را تشکیل دهد؛ زیرا اآلن بزرگ ترین فراکسیون 
در پارلمان عراق را در اختیار دارد و می تواند این رویکرد را دنبال 
کند. نگاه دوم این است که پارلمان عراق خود را منحل کرده و 
انتخابات زودهنگام تشکیل شود. بخشی از گروه های مقاومت 
یا گروه های متمایل به ایران رسما از راهکار دوم حمایت کرده اند. 
به طور مثال جنبش حقوق که منسوب به کتائب حزب اهلل است 
و شش کرسی پارلمان را در اختیار دارد، رسما اعالم کرده استعفا 
می دهیم. قیس خزعلی رهبر عصائب اهل حق صراحتا از ایده 
برگزاری انتخابات زودهنگام حمایــت کرد. فراموش نکنیم 
در داخل ائتالف فتح، جنبــش عصائب اهل الحق بیش ترین 
کرسی ها را در اختیار دارد. از سوی دیگر جریان حکمت ملی 

عراق به رهبری سیدعمار حکیم نیز یک بسته پیشنهادی را به 
عنوان راهکار برون رفت از وضعیت موجود ارائه داده که بخشی 
از آن برگزاری انتخابات زودهنگام است. به این ترتیب باید گفت 
به صورت مشــخص، بخشــی از گروه های عراقی متمایل به 
ایران نیز از ایده انحالل پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات 

حمایت می کنند.

انتخابات زودهنگام عمال باعث می شود 
الکاظمی در جایگاه نخست وزیری باقی بماند

وی در ادامه گفت:  مسئله برگزاری زودهنگام انتخابات عمال 
باعث می شود تا آقای الکاظمی در جایگاه نخست وزیری باقی 
بماند. یعنی پارلمان منحل و دولت آقای کاظمی انتخابات را 
برگزار کند. می توانیم سفر الکاظمی را از این زاویه نیز ببینیم. 
یعنی الکاظمی از طریق ســفر به ایــران و تأکید بر پی گیری 
بحث »میانجی گری میان ایران و جهان عرب«، تالش می کند 
موقعیت خود را در تهران اندکی بهبود ببخشد تا نهایتا راهکار 
دوم یعنی انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات از سوی گروه های 

عراقی دنبال شود.
مجیدی در ادامه تصریح کرد: در بحث انحالل پارلمان یا 
انتخاب نخست وزیر جدید، بازیگر اصلی چارچوب هماهنگی 
شیعیان است؛ زیرا -بعد از استعفای نمایندگان وابسته به جریان 
صدر- آن ها می توانند بزرگ ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل 
دهند. حاال با این پیش زمینه، معادالت منطقه را در نظر بگیرید. 
منطقه به سمت افزایش تنش پیش رفته و گمانه هایی برای 
تشکیل ناتوی خاورمیانه ای یا ناتوی عربی - عبری وجود دارد. 

همچنین رایرنی ها با ترکیه خیلی باال رفته است.
وی گفت: مجموع این عوامل باید باعث نگرانی ایران شود؛ 
یا می توانــد تهدیدها علیه تهران را افزایــش دهد. در چنین 

وضعیتی، آقای الکاظمی به تهران می آید و مانور می دهد که من 
همان کسی هستم که می توانم بین ایران و جهان عرب میانجی 
باشم. شاید تصور می کند ایران در چنین شرایطی به هم پیمانان 
و دوستان خود در چارچوب هماهنگی شیعیان توصیه کند که 
به سمت انحالل پارلمان بروند! البته باید یادآوری کنم که حتی 
مقتدی صدر نیز به صراحت اعالم کرده در این دوره، تهران هیچ 

دخالتی در معادالت سیاسی داخلی عراق نداشته است.

تهران ایده  جامع، اعتمادساز و تحقق پذیری 
برای پر کردن خأل خروج آمریکا از عراق ارائه نداد

مجیدی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اسرائیل 
برنامه ای برای اتحاد با مصر، ترکیه و عربستان دارد که به نوعی 
یک اتحاد نانوشته برای ایجاد محدودیت علیه ایران را شکل 
می دهد، ایران در موازات پیشبرد مذاکرات برجامی خود چه 
راهکار و ابتکاری را باید در پیش بگیرد تا بتواند روابط منطقه ای 
خود را بهبود داده و همچنین اتحادی که با محوریت اسرائیل 
علیه ایران شکل گرفته را با شکاف مواجه کند، گفت: این یک 
بحث مبسوط اســت. باید ببینیم چه بسترهایی را می توانیم 
برای توسعه همکاری تعریف کنیم؟ چه بسترهایی را می توانیم 
برای رفع نگرانی های عربی تعریف کنیم؟ چون رویکرد ما در 
این چند سال این بود که اعراب را در امتداد آمریکا می دیدیم، 
می خواستیم آمریکا را از منطقه اخراج کنیم و خروج آمریکا از 

منطقه، خأل قدرت ایجاد می کند. 

کارشناس مسائل عراق:

تهرانایدهجامعیبرایپرکردنخألآمریکادرعراقارائهنکردهاست

گفت و گو


