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نگرانی ام�ارات از س�فر وزیر خارجه 
عمان به ایران نگران 

پایگاه خبری الشرق اعالم کرد که با وجود این که امارات 
متحده عربی پیام هایی مبنی بر صلح برای تهران ارسال 
کرده، اما از س��فر یوس��ف بن علوی وزی��ر امور خارجه 
پادش��اهی عمان به ایران ابراز نگرانی کرده و این موضوع 
تریبون های سیاس��ی و تبلیغاتی امارات در منطقه را به 
تحرک واداش��ته اس��ت. این گزارش به انتقاد عبدالخالق 
عبداهلل مش��اور ولیعهد ابوظبی از این س��فر اشاره کرده 
و می نویس��د که این انتقاد در شرایطی صورت می گیرد 
که ابوظبی تالش دارد با تهران به س��ازش برسد، به ویژه 
که می بیند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایجاد 

جنگ با ایران دچار خفت و خواری شده است.
 صدا وسیما

افزایش اختالف آمریکا و متحدانش بر 
سر ایران

پایگاه خبری هیل به نقل از کارشناسان آمریکایی گزارش 
داد که همراهی نکردن انگلیس با واش��نگتن برای ایجاد 
ائتالفی دریای��ی در خلیج فارس نش��ان دهنده افزایش 
اختالف آمریکا و متحدانش بر س��ر ایران اس��ت. امتناع 
انگلیس از همراهی با رویکرد دولت آمریکا درقبال اقدامات 
اخیر ایران موجب بروز نگرانی هایی در میان قانونگذاران و 
کارشناس��ان نسبت به وضعیت روابط ویژه این دو متحد 

قدیمی شده است.
ای��الن گولدنبرگ یک مقام پیش��ین وزارت امورخارجه 
آمریکا که اکنون به عنوان کارش��ناس ایران و خاورمیانه 
در "مرکز امنیت جدید آمریکایی" فعالیت می کند، در این 
باره گفت: این یک نش��انه وحشتناک مبنی بر این است 
که این دو متحد نزدیک نمی توانند روی مس��ئله به این 

سادگی با یکدیگر همکاری کنند.   ایسنا  

اخبار

گروه دیپلماس�ی  روس��یه در حالی ب��رای تامین امنیت 
خلیج فارس در مقابل نقش��ه های آمری��کا و انگلیس طرحی 
را ب��ه عنوان پیش��نهاد معرفی کرده اس��ت که  ب��اور ناظران 
سیاس��ی این به عن��وان طرحی قابل گفت وگ��و و تعامل بین 
همه کشورهای منطقه محسوب می شود؛ چرا که در این طرح 
از گفت وگوی س��ازنده بین کش��ورهای منطقه نیز با صراحت 
یاد ش��ده و گفت وگو اصوال گام اول هر طرح قابل اجرا اس��ت 
و این خ��ود باعث رفع اختالفات، کدورت ها و احیانا منازعات 

منطقه ای محسوب می شود
هفته گذشته روسیه دکترین جدیدی در زمینه تامین امنیت 
جمع��ی در منطقه خلی��ج فارس را رونمایی کرد. مس��کو در 
اواخ��ر ده��ه 90 و اوایل س��ال های 2000 نیز پیش��نهادات 

مشابهی مطرح کرده بود که تحقق پیدا نکردند. 
روس��یه از اس��تقبال ش��رکای خود از دکترین امنیتی خلیج 
فارس خبر داد. میخائی��ل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه 
و نماینده ویژه رئیس جمهوری روس��یه در امور خاورمیانه و 
کش��ورهای آفریقایی هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد که شرکای روسیه با عالقه مندی زیاد با دکترین امنیت 

جمعی در منطقه خلیج فارس برخورد کرده اند.
بوگدان��وف در پاس��خ به س��ئوال خبرن��گاران درب��اره اینکه 
نمایندگان کش��ورهای خارجی دعوت ش��ده ب��ه وزارت امور 
خارجه روس��یه برای شرکت در مراس��م رونمایی از دکترین 
امنیتی خلیج فارس، چه دیدگاهی در این باره داشتند، گفت: 
شرکای ما با عالقمندی زیاد با این ابتکارعمل برخورد کردند 
ب��رای اینکه این یک پیش��نهاد جمعی و کنت��رل همه جانبه 
اوضاع با هدف کاهش تنش، باعث نگرانی هیچ یک از طرفین 
نمی ش��ود، بلکه برعک��س آنها را دعوت ب��ه توافق و تقویت 
اعتماد و امنیت در منطقه می کند و این مس��ئله چیزی است 

ک��ه همه کش��ورهای 
عالقه  آن  ب��ه  منطقه 

مند هستند.
در  دکتری��ن  ای��ن 
س��وی  از  ش��رایطی 
مس��کو منتش��ر شده 
که خطر اقدام نظامی 
آمریکا  توسط  دیگری 
در منطق��ه خاورمیانه 
در  جنگ��ی  ب��روز  و 
منطق��ه خلیج فارس، 
ای��ران وجود  با  اینبار 

دارد. اکن��ون ما امیدوار 
هس��تیم که درک بیش��تری از ض��رورت چنی��ن اقدامی در 
میان کش��ورهای منطقه خلیج فارس به وجود آمده باش��د و 
پیش��نهادات روس��یه برای اجتناب از بروز درگیری نظامی و 
ه��رج و مرج در منطقه با انرژی بیش��تری مورد حمایت قرار 

بگیرد.
ناامنی در منطقه روسیه را وادار به ارائه طرح 

پیشنهادی کرده است
پیشنهادی  طرح  خصوص  در  صدرالحسینی  سیدرضا  دکتر 
با  روزگفت:  سیاست  به  فارس  خلیج  امنیت  برای  روسیه 
توجه به اهمیت منطقه راهبردی خلیج فارس و جایگاه این 
منطقه جغرافیایی و آبراه مهم تنگه هرمز که به طور متوسط 
از  را  آسیا  شرق  و  اروپا  انرژی  انتقاالت  و  نقل  از  70درصد 
خود عبور می دهد و در یک دهه اخیر اهمیت آن از حوزه 
اقتصادی صرف به حوزه امنیتی و نظامی تبدیل شده است. 
وی افزود: در این میان طرح های گوناگون برای حفظ امنیت 

راهبردی  منطقه  این 
کشورهای  جانب  از 
این  ف��رای  و  منطقه 
و  شده  ارائه  منطقه  
موثر  کشورهای  اکثر 
الملل  بین  نظام  در 
با روش ها و شیوه های 
خویش به دنبال اجرا 
طرح ها  این  نمودن 
البته هیچ  بوده اند که 
طرح ها  این  از  کدام 
اعتماد  قابل  و  فراگیر 
کشورهای  همه  برای 

پیرامون این منطقه نبوده است. 
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: البته جمهوری اس��المی 
ای��ران با توجه به جمعیت، گس��ترش مرز و وس��عت خاک و 
توانمندی های دفاعی، امنیتی و نظامی خویش طرحی فراگیر 
و با توجه به اعتقاد استقالل اهمیت کشورهای منطقه و کوتاه 
کردن دس��ت دیگران همواره مبدع طرح های اصیل و فراگیر 
بوده که متاس��فانه مورد بی توجهی کش��ورهای وابس��ته قرار 

گرفته و این طرح ها امکان عملیاتی شدن را نیافته است. 
وی با اش��اره به اینکه درروزهای اخیر روس��یه با ارائه طرحی 
در مورد امنیت خلیج فارس به این میدان وارد ش��ده اس��ت 
که با طرح جمهوری اس��المی تفاوت های بسیار کمی داشته 
و در این طرح ارائه شده که قابلیت بررسی در مراکز مربوطه 
را نیز دارد، تصریح کرد: چند کش��ور از جمله روسیه و چین 
را به عنوان عضو ناظر این طرح معرفی نموده اس��ت که نظر 
کارشناس��ی نهایی را می توان پس از بررسی کامل این طرح 

بیان نمود. صدرالحس��ینی اظهارداش��ت: به نظر می رسد در 
حقیقت اقدامات اخیر برخی از کشورهای فرامنطقه که مورد 
حمایت بعضی از کش��ورهای منطقه نیز می باش��ند و افزایش 
گس��ترش ناامنی هایی که توسط همان کش��ورهای فرامطقه 
ایجاد ش��ده روس��یه را وادار نموده که این ط��رح خویش را 
ارئه نماید. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد طرح یادشده 
می توان��د به عنوان طرحی قاب��ل گفت وگو و تعامل بین همه 
کش��ورهای منطقه محس��وب گردد؛  چرا که در این طرح از 
گفت وگوی س��ازنده بین کشورهای منطقه نیز با صراحت یاد 
شده و گفت وگو اصوال گام اول هر طرح قابل اجرا خواهد بود 
و این خ��ود باعث رفع اختالفات، کدورت ها و احیانا منازعات 

منطقه ای محسوب می گردد. 
منافع امنیتی مشترک ایران و کشورهای عربی

نایب رئیس انجمن دیپلمات های روس��یه، با تش��ریح اهداف 
مس��کو از ارائه دکترین جدید امنیت جمعی در منطقه خلیج 
فارس، توجه کشورهای خاورمیانه را به لزوم تشریک مساعی 
بیش��تر و عواقب خطرناک افزایش حضور نظامی کش��ورهای 
فرامنطق��ه ای جلب ک��رد. باکالنوف افزود: »دقیق��اً تجاوزات 
نظام��ی آمریکا و متحدانش علیه عراق بعنوان یکی از اعضای 
سازمان ملل به بهانه وجود سالح های کشتار جمعی نزد بغداد 
آغازگر وخام��ت اوضاع در منطقه خاورمیانه و به خصوص در 
حوزه خلیج فارس ش��د. جنگ در عراق منجر به فعال شدن 
گروه ه��ای تروریس��تی بین المللی در منطقه و قربانی ش��دن 
هزاران نفر از مردم غیرنظامی منطقه شد. اساس پیشنهادات 
ما در آن زمان نیز مبتنی بر حرکت به س��مت س��ازماندهی 
گفت وگوهای س��ازنده بین کش��ورهای عرب��ی منطقه خلیج 
فارس و جمهوری اس��المی ایران بود ت��ا در نهایت بتواند به 

ایجاد یک سازمان منطقه ای  بیانجامد.

گزارش

حمایت وکیل ترامپ ازمنافقین
وکیل رئیس جمهور آمریکا در گفت و گو با یک روزنامه سعودی، ضمن بیان اتهامات 
همیش��گی علیه ایران، خواس��تار حمایت کش��ورهای جهان از گروهک منافقین 
ش��د. رودی جولیانی با حمله به دولت باراک اوباما گفت که اقدامات امروز ایران 
حاصل مماش��ات گذشته اوباما با تهران است و همچنین مدعی شد که عربستان 

سعودی تنها قدرتی است که مقابل ایران ایستاده و کشورهای اروپایی باید خواسته 
س��عودی ها برای تحریم بیش��تر ایران را پاسخ مثبت بدهند. مش��اور ترامپ که سابقه 

حضور در نشس��ت منافقین در »تیران��ا« را دارد، در بخش دیگ��ری از ادعاهای خود این 
گروهک را دارای بدنه اجتماعی در داخل ایران دانست. وی گفت: تحریم های باراک اوباما 
علیه ایران آن چنان که باید قوی نبود« اما تحریم های ترامپ موجب بحرانی شدن شرایط 
داخلی ایران ش��ده و او قصد دارد تحریم های بیش��تری را وضع کند و تمام اقدامات امروز 

ایران نتیجه مماشات دولت اوباماست.  باشگاه خبرنگاران 

توقیف نفتکش حامل نفت ایران نقض برجام است
عراقچ��ی معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان توقیف نفتکش حامل نفت ایران را 

نقض برجام دانست.
س��ید عباس عراقچی گفت: در یک ماه گذش��ته تحوالت بسیار زیادی در حوزه 
برجام اتفاق افتاده که ضرورت ایجاد می کرد یک دوره دیگر جلس��ه کمیسیون 

مش��ترک را به صورت فوق العاده داش��ته باش��یم؛ در این م��دت کاهش تعهدات 
ایران وارد مرحله عملیاتی ش��د و در عمل خود را نش��ان داد و گزارش��ات آژانس در 

این خصوص منتش��ر ش��د. وی اضافه کرد: عالوه بر این آمریکا به شورای حکام مراجعه 
کرد و خواست این موضوع را در شورای حکام مطرح کند که کشورهای اروپایی موضع 
معقولی را در ش��ورای حکام گرفتند و گفتند جای بررس��ی موضوعات برجام در شورای 
حکام نیس��ت بلکه در س��ازوکارهای داخلی برجام هس��ت و از نظر آنها این موضوع باید 

کمیسیون مشترک رسیدگی می شد. فارس 

باینستکس و رآکتور اراک در کمیسیون برجام مطرح خواهند شد
معاون وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که در نشست کمیسیون مشترک 
برجام در وین مکانیزم پرداخت اینس��تکس و رآکتور آب س��نگین اراک مطرح 

خواهند شد. 
س��رگئی ریابکوف افزود: موضوع اینستکس نیز مطرح خواهد شد، اما موضوعات 

بس��یار دیگری نیز بررسی خواهند شد. تمام طرح ها و پروژه هایی که اجرای آن ها 
ادامه دارد و با مش��کالتی روبه رو هس��تند از جمله آنچه با تهدیدهای آمریکایی ها و 

کاربرد مس��تقیم تحریم ها مرتبط اس��ت �� ف��ردو و اراک �� و باقی مس��ائل از این نوع 
موضوعات مطرح خواهند شد.

وی گفت:»آنچه به تولید آب س��نگین در ایران مربوط می ش��ود، س��طح آن آن قدر باال 
نیس��ت که بتواند به یک مش��کل حاد و داغ مبدل ش��ود و به تصمیم گیری فوری نیاز 

داشته باشد. تسنیم 

گفت وگو گام اول هر طرح قابل اجرا است
اهمیت طرح پیشنهادی مسکو برای امنیت خلیج فارس از نگاه کارشناسان


