
واقعیت آمریکا و چشمان بسته دولت
محمود واعظی اخیرا در حالی مدعی ش��ده اس��ت 
»عجله ای در مذاکرات نداش��تیم زیرا اساس برجام 
ب��ر بی اعتمادی به آمریکا بود« که حس��ن روحانی 
در جلس��ه هیئت دولت ادعای رئیس دفتر خود را 

نقض کرد.
حدود یک هفته ای می شود که از پنجمین سالگرد 
امضای توافق هسته ای برجام می گذرد. توافقی که 
در پیچ و خم بایده��ا، نبایدها و احتماالت مختلف 
باره��ا به دار انتقاد آویخته ش��د و مدافعانش بارها 
س��عی کردند ب��ا نفس های مصنوعی به جس��م بی 
جان��ش جان دهند. حاال پنج س��ال از ش��ادی آن 
روزه��ا و وع��ده و وعیده��ای پر زرق و ب��رق این 
قرارداد تاریخی می گذرد و تنها عایدی ما یک برگه 
قراداد فس��خ شده اس��ت، قراردادی که امروز برای 
احی��ای ضرر و زیان حاصل از بر هم خوردن آن در 

دادگاه های بین المللی در رفت و آمد هستیم.
برجام مدت ها است که در دوران حیات نباتی به سر 
می برد و ما هنوز برایش جش��ن س��الگرد می گیریم 
غافل از اینکه پیکر بی جان آن چند س��الی می شود 
گوش��ه ای افتاده و کافی است دولتمردان نگاهی به 
پیک��ر بی ج��ان آن بیاندازند و با واقعی��ت به پایان 
رسیده ی آن کنار بیایند. حافظه تاریخ از ذوق زدگی 
مسئوالن و بسیاری از مردم که دلخوش به بزرگنمایی 
در موضوع برجام بودند، خالی نخواهد شد. این روزها 
باالی سر پیکر بی جان برجام ایستاده اند و می گویند 
از اساس به بدعهدی آمریکا واقف بوده اند. می گویند 
اساس مذاکره آنها با آمریکا از سر بی اعتمادی بوده 
اس��ت و دلیل ادعایشان را س��وق می دهند به طول 
کش��یدن روند مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن؛ در 
حالی که در تمام آن سال ها و این سال ها در کالم و 
بیانشان چیزی جز امید، اعتماد و قدرت نمایی کاذب 

از انعقاد یک قرارداد تاریخی به چشم نمی خورد.
مذاکرات رس��می برای طرح جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( از س��ال ۹۲ آغاز ش��د و در نهایت در ۲۳ 
تیرماه ۹۴ به عن��وان یک تفاهم نامه بین المللی به 
امضا رسید. حاال که برجام به طبل خالی و بد صدا 
بدل ش��ده است همان هایی که در آن ۲۰ ماه تمام 
قد از این توافق دفاع می کردند، به گونه ای که حتی 
آب خوردن مردم را هم در گروی انعقاد این قرارداد 
می دانستند، امروز  برخی حقایق تاریخی را مصادره 

به مطلوب می کنند.
حس��ن روحانی ۵ بهمن ماه ۹۳ بود که در دیدار با 
»پوس��یچ« معاون اول نخست وزیر کرواسی، تمایل 
خ��ودش برای زودت��ر به نتیجه رس��اندن مذاکرات 
هس��ته ای را ابراز کرد و گفت: »در یکس��ال و چند 
ماه گذش��ته مذاکرات بس��یار خوبی داشته ایم و به 
توافق خیلی نزدیک شده ایم. نیاز به اراده سیاسی در 
طرف مذاکرات با ایران وجود دارد تا گفتگوها زودتر 
به نتیجه برس��د.« روحانی ۱۱ بهمن ماه ۹۳ نیز در 
دف��اع از تیم مذاکره کننده تصریح کرد: »تش��ویق 
ملی تیم مذاکره کننده خیلی مؤثر است. امروز همه 
دوربین ها بر روی آنها که در میدان هس��تند تمرکز 
کرده اند. آن طرفی ها دارند برای تیم های خودش��ان 
ک��ف می زنند ام��ا این طرف معلوم نیس��ت که چه 
می کن��د؟ حتی ب��رای تیم حریف دس��ت می زنند 
وقتی هم می پرس��ی چرا برای حریف کف می زنید 
می گویند انتقاد اس��ت. در حالی که انتقاد معنایش 
تخریب و هو کردن نیست بلکه راه بهتر نشان دادن 
است چراکه نمی توان به نام انتقاد و به نام حزب و یا 

جناح به منافع و مصلحت ملی ضربه زد.«
او چن��دی بعد یعنی در س��الگرد پی��روزی انقالب 
اس��المی در ۲۲ بهم��ن، به گونه ای س��خن گفت 
که مش��خص ب��ود از هر نوع مخالفت��ی که موجب 
تأخیر در روند انعقاد برجام ش��ده، عصبانی اس��ت. 
او دش��منان ملت ایران را تنه��ا مخالفان مذاکرات 
برشمرد و گفت: »امروز تنها صهیونیست ها هستند 
که همه تالش خود را برای مخالفت با مذاکرات به 

کار گرفته اند.«
روحانی در اردیبهشت ۹۳ وقتی از او پرسیده می شود 
که مذاکرات را باید با نگاه خوش��بینانه نگاه کنیم یا 
بدبینانه، می گوید: اینکه شما می گوئید خوش بینی 
و بدبینی، خوش بینی در دنیای سیاس��ت یا بدبینی 
خیلی معنا ندارد بلکه ما باید واقع بین باش��یم، این 
در حالی بود که دو سال بعد و زمانی که آمریکایی ها 
س��نگ اندازی پیش پای برج��ام را کلید زده بودند، 
روحان��ی کمی از مواضع قبل��ی اش عدول کرد و در 
جمع مردم یاسوج گفت: »ما به برجام خوشبین و به 
آمریکا بدبین هستیم. مرور این سخنان ئیس جمهور 
نشان می دهد که روحانی و تیم مذاکره کننده پله به 
پله با واقعیت های آمریکا روبرو ش��دند تا جایی که 
ام��روز وقتی دولتمردان با آرزوهای بر باد رفته خود 
در برجام مواجه می شوند، چرخشی ۱۸۰ درجه ای 

در مواضع خود می دهند. مهر

اخبار گزارش

نخس��ت وزیر عراق درحالی  در نخس��تین سفر خارجی پس 
از ح��دود ۷۰ روز از آغ��از به کار دولت جدی��د در راس یک 
هیات عالی رتبه با هدف گسترش مناسبات دیرینه و ترسیم 
پیوندهای جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور 
همسایه به تهران سفر و با مقامات کشورمان دیدار کرد که لغو 
سفر وی به عربستان همه  گمانه زنی ها  درباره میانجی گری 

میان تهران و ریاض را رد می کند.
مصطفی الکاظمی از ابتدای ش��روع به کار دولت جدید عراق 
عالقه من��دی خود را به توس��عه بیش از پیش مناس��بات با 
جمهوری اس��المی ایران ابراز داشته و برای همین نخستین 

مقصد سفر خود را تهران انتخاب کرد.
وزیران امور خارجه، نفت، برق، دفاع، بهداش��ت، برنامه ریزی، 
دارایی و مشاور امنیت ملی عراق به عالوه چند مشاور در امور 
اقتصادی و سیاس��ی، نخس��ت وزیر عراق را در سفر به تهران 

همراهی می کنند.
حن��ان الفتالوی رئیس جنبش اراده عراق با اش��اره به روابط 
راهب��ردی تهران - بغداد در این باره گفت که دیدار الکاظمی 
با مقام معظم رهبری، نشان دهنده اهتمام جمهوری اسالمی 

ایران به ملت و دولت کشور دوست و برادر عراق است.
الکاظمی در طول ش��روع به کار دولت خود، نشان داده که به 
گسترش مناسبات با جمهوری اسالمی ایران عالقه مند است و بر 
همین اساس دستور بازگشایی مجدد بیشتر گذرگاه های مرزی 
با ایران را با وجود همه گیری کرونا در این کشور داده است. دو 
کشور در جریان سفر دکتر روحانی در اسفند ماه ۹۷ پیرامون 
س��قف تبادالت تجاری ۲۰ میلیارد دالری به  توافق رسیدند و 
انتظار می رود که بحث توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی یکی 

از پرونده های مهم در سفر الکاظمی به تهران باشد.
کارشناسان عراقی معتقدند که سفر الکاظمی با توجه به هیات 
عالی رتبه سیاسی و اقتصادی همراه او، می تواند اقدامی رو به 

جلو در توسعه بیش از پیش مناسبات بین دو کشور باشد.
به باور کارشناسان، انتخاب تهران به عنوان نخستین مقصد 
سفر الکاظمی و استقبال مقام های جمهوری اسالمی ایران از 
نخست وزیر عراق، بیانگر هدف گذاری مقام های دو کشور برای 
ترسیم روابط جدید راهبردی در حوزه های گوناگون به عنوان 
مدلی از مناسبات منطقه ای اس��ت که در برگیرنده منافع و 

مصالح دو ملت مسلمان و همسایه خواهد بود.   
پیش از س��فر نخس��ت وزیر ع��راق به ای��ران، »محمد جواد 
ظریف«، وزیر امور خارجه کشورمان، به عراق سفر کرد؛ وی 
در جریان این س��فر با مقام های سیاسی و حزبی این کشور 
دیدار هایی را برگزار کرد. ظریف در س��فر خود به عراق و در 
دیدار با مقام های این کشور و از جمله نخست وزیر و رییس 
مجلس عراق درباره تحوالت منطقه و توس��عه همکاری های 
دو جانبه میان تهران و بغداد رایزنی کرد. س��فر نخست وزیر 
عراق به ایران در شرایط کنونی و همزمان با تحرکات آمریکا 
و تالش احزاب سیاسی عراق برای اخراج نیرو های آمریکایی 
از این کش��ور می تواند حائز اهمیت باشد. این سفر در حالی 
صورت م��ی گیرد که پیش از این دولت ع��راق مذاکراتی را 
با واش��نگتن نیز آغاز کرده که محوریت این مذاکرات خروج 
نیروهای آمریکایی از این کشور است. تحوالت عراق از اواسط 

سال گذشته میالدی سرعت و شکل متفاوتی پیدا کرد؛ این 
روند در نهایت با رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه »مصطفی 

الکاظمی« در مسیر ثبات قرار گرفت.
ام��ا این روند رو به بهب��ود برای آمریکا و متحدان منطقه ای 
اش بن��ا به دالیل متعدد قابل هضم نبود؛ بنابراین اقدام های 
متعددی برای خارج کردن عراق از مس��یر مطلوب مردم این 
کش��ور که ش��امل خروج نظامیان آمریکایی، تثبیت شرایط 

امنیتی و بهبود اوضاع اقتصادی بود، آغاز شد.
آمریکا که اس��تراتژی هایش در خلیج فارس و به ویژه عراق 
ناکام مانده، اکنون به شکلی آشکار در حال دست زدن به هر 
دستاویزی است تا بتواند حضورش را در عراق ضروری جلوه 
دهد. البته توجه به این نکته هم الزم است که نگاهی دقیق تر 
به روند عملکرد آمریکا در عراق از س��ال ۲۰۰۳ و سرنگونی 
رژیم »صدام«، فقدان استراتژی عملی آمریکا را اثبات می کند. 
واشنگتن در ماه های اخیر دست به رشته اقدام هایی زده که 
بتواند باز تعریفی از ضرورت حضورش در این کشور ارائه کند. 
همزمان با افزایش تحرکات آمریکا در عراق، ریاض نیز اقدام 
هایی را در دس��تور کار خود قرار داده که به نظر می رسد در 
هماهنگی با اقدام های واشنگتن صورت می گیرد.عمده اقدام 
های ریاض در این زمینه در بس��تر جنگ تبلیغاتی و فعالیت 

رسانه ای انجام می شود.
عربستان از طریق رسانه های خود تالش دارد تا فضای داخلی 
ع��راق را ملتهب کرده و ب��ه اعتراض ها و بحران های داخلی 
این کش��ور دامن بزند که نمونه بارز آن توهین اخیر روزنامه 

سعودی »شرق االوسط«، به »آیت اهلل سیستانی« بود.

بازتاب سفر الکاظمی به تهران در رسانه های عربی
اولین س��فر خارجی نخس��ت وزیر عراق که به مقصد تهران 
انجام شد، بازتاب گس��ترده ای در رسانه های عربی به دنبال 
داشت. وی در راس هیاتی بلندپایه متشکل از شخصیت های 
سیاسی و اقتصادی وارد ایران شد قرار است با مقامات ارشد 

کشورمان از جمله مقام معظم رهبری دیدار کند.
روس��یا الی��وم در رابطه با س��فر الکاظمی به تهران نوش��ت: 
نخس��ت وزیر عراق در راس هیاتی بلندپایه در سفری رسمی 
بغداد را به مقصد تهران ترک کرد. وی قرار اس��ت با مقامات 
جمهوری اس��المی ایران دیدار و در رابطه با روابط دوجانبه و 
راه های گسترش آن ها و همچنین مسائل مشترک میان دو 

کشور در سطح منطقه و جهان بحث و رایزنی کند.
المیادین نوش��ت: الکاظمی در اولین س��فر خارجی خود به 
منظور رایزنی در رابطه با آخرین تحوالت منطقه وارد تهران 
شد. این شبکه همچنین نوشت: نخست وزیر عراق قرار است 
در این سفر دو روزه با مقامات جمهوری اسالمی ایران دیدار 
و در رابطه با تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه به ویژه مبارزه 

با تروریسم و دیگر پرونده های امنیتی گفت وگو کند.
این شبکه لبنانی در ادامه به جزئیات سفر مصطفی الکاظمی 
به ایران پرداخت. روزنامه فرامنطقه ای ایالف با روتیتر اولین 
دیدار رهبر ایران با مس��ئول خارجی پس از کرونا، نوش��ت: 
الکاظم��ی به منظور ایجاد تعادل در روابط منطقه ای خود به 

تهران سفر کرد.

این روزنامه که در لندن چاپ می ش��ود نوشت: نخست وزیر 
ع��راق دیروز در اولین س��فر خارجی خود پس از تصدی این 
منصب به ایران س��فر کرد تا در روابط منطقه ای کشور خود 
تعادل ایجاد کند و در رابطه با همکاری های امنیتی، اقتصادی 
و تجاری بحث و رایزنی کند. شبکه العربیه در این باره نوشت: 
الکاظم��ی در تهران و تاکید بر مقابله ب��ا احیای فرقه گرایی. 
نخست وزیر عراق امروز سه شنبه در راس هیاتی بلندپایه به 
ایران سفر کرد و قرار است با مسئوالن عالی رتبه این کشور 
دیدار و گفت وگو کند. این ش��بکه سعودی همچنین با اشاره 
به س��فر دور روز پیش ظریف به بغداد نوشت: قرار بود اولین 
سفر خارجی الکاظمی به عربس��تان باشد اما وزارت خارجه 
عربستان دیروز دوشنبه اعالم کرد که سفر نخست وزیر عراق 
به ریاض تا زمان ترخیص ملک سلمان از بیمارستان به تعویق 
افتاد. فرانس ۲۴ عربی نیز نوشت: نخست وزیر عراق امروز در 
سفری رس��می و در اولین سفر خارجی خود پس از تصدی 
این منصب وارد تهران شد و قرار است با مقامات ارشد ایران 
دیدار و رایزنی کند. الکاظمی قرار بود در اولین سفر خود به 
عربستان برود اما پس از اینکه ملک سلمان راهی بیمارستان 

شد این سفر به تاخیر افتاد.
خبرگ��زاری ملی عراق)نین��ا( در این باره نوش��ت: مصطفی 
الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق  در س��فری رسمی و در راس 
هیاتی بلندپایه به تهران س��فر کرد. وی قرار است با مقامات 
جمهوری اس��المی ایران دی��دار و در رابطه با روابط میان دو 

کشور و راه های تقویت آن ها بحث و گفت وگو کند.
این خبرگزاری همچنین به دیدار نخس��ت وزیر عراق با مقام 
معظم رهبری و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای 

اسالمی کشورمان اشاره کرد.

لغو س���فر الکاظمی به عربس���تان گمانه زنی  درباره 
میانجی گری را رد می کند

س��فیر پیش��ین ایران در عراق س��فر ظریف به بغداد و سفر 
الکاظمی به ایران، عربستان و آمریکا را بررسی و فضای پیش 

روی منطقه را تحلیل کرد.
حس��ن دانایی ف��ر در گفت وگو با ایلنا، درباره اهمیت س��فر 
وزیر خارجه ایران و دیدار او با مقام های رسمی و غیررسمی 
کش��ور عراق، گفت: اکثر و بلکه همه سفرهایی که مسئوالن 
جمهوری اس��المی ایران به عراق انجام می  دهند این ویژگی 
را دارد که با تمام مس��ئوالن عراق��ی دیدار می کنند؛ به ویژه 
آقای ظریف که به عنوان وزیر خارجه و یکی از دیپلمات های 
س��طح منطقه و بین الملل شناخته شده هستند و از جایگاه 
خاصی نیز در در میان مسئوالن عراقی برخوردار هستند. این 
دیدارها سنتی است که همیشه اتقاق می افتد و در سفر آقای 
ظریف نیز تکرار شد که البته ویژگی شخصی آقای ظریف نیز 

آن را قوی تر کرد.
وی افزود: طبیعتا روابط عراق با ایران به گونه ای است که در 
همه سطوح سیاسی، امنیتی اقتصادی و فرهنگی و بخش های 
دیگ��ر وجود دارد که آن را ب��ه یک رابطه ممتاز و ویژه کرده 
اس��ت، و نیز همکاری و هماهنگی بیش��تر بین ایران و عراق 
می تواند دستاوردهای خوبی را برای امنیت و توسعه منطقه 

در بر داشته باشد؛ همیشه سخن مسئوالن جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین مسئوالن عراقی این بوده که توسعه روابط 
دوکشور ضرری به کسی نمی رساند و بنا نیست از روابط آنها 
کس��ی آسیبی ببیند. پیام س��فر ظریف هم تاکید بر همین 
موضوع اس��ت. این کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه با شایعه 
خواندن میانجی گری الکاظمی بین ایران و عربس��تان اظهار 
داشت: مقدار زیادی از این موضوع حدس و گمانه زنی است، 
هرچند الکاظمی به عنوان یکی از رهبران دیوان ساالر واقع گرا 
در عراق با توجه به مشکالتی که این کشور، از جمله کاهش 
قیمت نفت، کرونا که یک مشکالت جهانی نیز هست، خروج 
اشغالگران که مصوبه پارلمان و مطالبه گری عمومی در عراق 
است، ادامه برخی از ناامنی هایی که توسط داعش وجود دارد 
و همچنین ادامه تظاهرات هایی در برخی شهرهای استان های 
عراق، وجود دارد، معتقد است هر چه روابط منطقه ای آرام تر 
و بهتر باشد، تاثیر مثبتی در فرآیندهای داخلی عراق خواهد 

داشت.
وی با اشاره به لغو سفر الکاظمی به عربستان به دلیل بیماری 
و انتقال »ملک س��لمان« به بیمارستان، تاکید کرد: بنابراین 
موکول ش��دن سفر نخس��ت وزیر عراق به عربستان در زمان 
دیگ��ری، گمانه زنی های��ی موجود درب��اره میانجی گری او را 
کمرنگ می کند و این در حالی اس��ت که ایشان سفرشان به 
ایران را انجام خواهند داد. سفیر پیشین ایران در عراق درباره 
مدیریت دیدارهای ظریف با گروه های دارای نفوذ عراق، مانند 
دیدار با »حکیم« و دیدار نکردن با »صدر« خاطرنشان کرد: به 
طور سنتی در این سفرها دیدارهایی با روسای احزاب صورت 
می گیرد. عراق یک کش��ور پارلمانی اس��ت و احزاب جایگاه 
تعیین کننده ای در آن دارند و همچنین روسای فراکسیون ها 
و ائتالف ها جایگاه ویژه و ممتازی در عراق دارند. برخی از آنها 
در خصلت دولت و دولتمردان رسمی  و برخی دیگر در جایگاه 
کوتله )ائتالف(ها هس��تند، اما طبیعتاً در یک سفر یک روزه 
همه دیدارها مقدور نیس��ت. وی یادآور شد: در گذشته نیز به 
این صورت بود که به طور مثال نشستی در منزل آقای حکیم 
صورت می گرفت و همه احزاب و گروه های ش��یعه و سنی در 
آنجا جمع می شدند و این جلسه را برگزار می کردند بنابراین 
به نظر می رس��د این که ظریف با همه گروه های عراقی دیدار 
نکرده یک موضوع اجرایی باش��د. آقای صدر معموالً در خارج 
از عراق و یا نجف اش��رف هستند. در طول چند سال گذشته 
فکر نمی کنم خبری بوده از دیدار آقای صدر با مسئولین ایران 
در عراق، معموالً با آنهایی که در بغداد حضور دارند مثل آقای 
»العامری« و آقای حکیم دیدارها صورت می گیرد و این موضوع 

صرفاً بحث اجرایی و فنی بوده و موضوع سیاسی نیست.
دیپلمات پیشین ایران در عراق تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
اصرار دارد با همه گروه های عراقی، عرب، کرد، شیعه و سنی 
ارتباط داشته باشد و حتی در ادامه سفر آقای ظریف ایشان به 
کردستان سفر کردند. وی درباره سفر نخست وزیر عراق به 
ایران، عربستان و آمریکا، اظهار داشت: الکاظمی جزو مکتب 
تکنوکرات و یا دیوان س��االرهای واقع گرایی است که چون 
معتقد است ش��رایط داخلی و پیرامونی عراق ناخودآگاه بر 
مشکالت این کشور تاثیر دارد، تصور می کند با ایجاد نوعی 
تع��ادل و توازن در روابط خارج��ی می تواند اثرگذاری های 
نامطل��وب را از محیط پیرامون��ی عراق دور کند. به طبع او 
ب��ه این »نگاه فکری« و یا به قول اعراب »مدرس��ه فکری« 
اعتقاد دارد. طبیعتا اگر کاهش تنش بین ایران و عربستان 
انجام گیرد، نه فق��ط برای عراق بلکه برای منطقه مطلوب 
اس��ت، البته ایران نیز این اعتق��اد را دارد که تنش زدایی و 
کاهش تنش و ایجاد روابط بین کش��ورهای منطقه به ویژه 
جمهوری اس��المی ایران و عربستان س��عودی می تواند به 
آرامش و امنیت منطقه کمک بس��یار زیادی کند به همین 
دلی��ل آقای ظری��ف در چند ماه قبل بح��ث و گفت وگو و 
پیمان عدم تجاوز و آقای رئیس جمهور صلح هرمز را مطرح 
کردن��د و این پی��ام را به منطقه مخابره و ارس��ال کرد که 
ما آم��اده تفاهم، همکاری و هم نش��ینی مس��المت آمیز با 
یکدیگر هس��تیم. این تحلیل گر مس��ائل جهان عرب ادامه 
داد: آق��ای الکاظمی اعتقاد دارد که ای��ن تنش ها باید کم 
ش��ود، ایران نیز این اعتقاد را دارد و از آن استقبال می کند 
و به نظر می رس��د منتظر واکنش طرف مقابل خواهد بود. 
در این میان اما بحثی وجود دارد که آیا س��عودی ها بدون 
عب��ور از آمریکا یا به تعبیری با عبور از آمریکا با ایران رفع 
تن��ش کرده و مذاکره واقع��ی می کنند، که البته موافقان و 
مخالفانی نیز دارد اما من اعتقاد دارم در این ش��رایط نفس 

مذاکره و گفت وگوها مفید خواهد بود.
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تمدید قرارداد 20 ساله ایران و روسیه در دستورکار
وزی��ر ام��ور خارج��ه جمه��وری اس��المی ای��ران گفت که س��فرش به 
روس��یه متعاقب گفت وگوه��ای روحانی و پوتین انجام و قرار ش��ده که 
گفت وگوهایی در این خصوص در مسکو انجام شود. محمدجواد ظریف 
در بدو ورود به مس��کو در جمع خبرنگاران تأکید کرد: روابط جمهوری 

اس��المی ایران و فدراسیون روسیه راهبردی است و در شرایط کنونی که 
تحوالت عمده ای در س��طح بین المللی در حال وقوع اس��ت، نیاز اس��ت این 

گفت وگوها به صورت مرتب صورت بگیرد و این س��فر به همین دلیل انجام شده 
اس��ت و انش��اءاهلل نتایج خوبی برای کشور داشته باش��د وزیر خارجه در پاسخ به 
س��والی مبنی بر اینکه مارس س��ال آینده بیستمین سال توافقات ایران و روسیه 
اس��ت و آیا ایران برنامه ای برای تمدید این توافق دارد؟ گفت: تمدید قرارداد در 

دستورکار است. فارس 

آغاز فعالیت مرکز روادید بریتانیا در تهران 
س��فیر بریتانیا در جمهوری اس��المی ایران با اعالم اینکه مرکز روادید 
بریتانیا در تهران از روز یکش��نبه پنجم مرداد ماه دوباره فعالیتش را از 

سر می گیرد، گفت که روند دریافت روادید شفاف و عادالنه است.
راب م��ک ای��ردر پیامی ویدئوی��ی از آغاز فعالیت مج��دد مرکز روادید 

بریتانی��ا در تهران خبر داد و عنوان کرد: خیلی ها در ایران می خواهند با 
وجود چالش های ویروس کرونا به بریتانیا س��فر کنند، خیلی از مردم با ما 

تماس گرفته و در رس��انه های اجتماعی پیغام گذاشتند و درباره بازگشایی زمان 
مرکز ویزا )روادید( سؤال پرسیدند.

وی افزود: به عنوان بخش��ی از بازگش��ایی مرکز ویزای بریتانیا در سراس��ر دنیا، 
مرکز ویزای تهران که در میدان آرژانتین مس��تقر اس��ت، از یکشنبه پنج مرداد 

دوباره شروع به فعالیت خواهد کرد. ایرنا 

باشگاهی از کشورهای تحت تحریم آمریکا ایجاد شود
س��فیر ایران در مسکو با اش��اره به تمایل تهران برای خرید تسلیحات 
جدید روس��ی، گفت کش��ورهای تحت تحریم آمریکا از جمله روسیه، 
چی��ن و ایران می توانن��د با هم��کاری و تقویت یکدیگ��ر، اثرات این 
تحریم ها را کاهش دهند. کاظم جاللی با بیان اینکه کش��ورهای تحت 

تحری��م آمریکا می توانند برای کاهش اثر آن با یکدیگر همکاری کنند، 
گفت: معتقدم زمان آن اس��ت که باش��گاهی از کش��ورهای تحت تحریم 

آمری��کا ایج��اد کنیم. در بین اعضای آن قدرت های بس��یار بزرگی با اقتصادهای 
پیش��رفته مانند روسیه، چین و ایران هستند. وی ضمن اشاره به اینکه واشنگتن 
نمی خواه��د هیچ رقیبی را در موضع��ی باالتر از خود در هیچ منطقه ای از جهان 
ببیند، توضیح داد: آنها می خواهند روسیه ضعیف باشد، چین از نظر اقتصادی به 

آنها وابسته باشد و ایران نیز مستعمره آنها شود. تسنیم 

یک رسانه آلمانی توافق همکاری های گسترده بین ایران و 
چین را در ش��رایطی که این دو کشور در مسیر تنش های 
روزافزون با آمریکا قرار دارند، شکستی برای ایاالت متحده 

و خنثی کننده تحریم های آمریکا دانست.

دویچ��ه وله آلم��ان در گ��زارش مفصلی تواف��ق راهبردی 
بین ایران و چین را شکس��تی برای آمری��کا ارزیابی کرده 
نوش��ت: ایران و چین برای یک تواف��ق همکاری درازمدت 
در زمینه های تج��اری و نظامی تالش می کنند. این توافق 
به عنوان شکس��تی برای آمریکا محس��وب می شود. با این 

توافق مناسبات منطقه از نو تنظیم می شود.
دویچه ول��ه در ادامه به جزئیات توافق راهبردی بین ایران 
و چین با سقف س��رمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری برای 
مدت ۲۵ سال پرداخته نوشت: چین با این مبلغ می خواهد 
وارد ب��ازار ای��ران ش��ود و در زمین��ه گس��ترش جاده ها، 
مسیرهای ریلی، بنادر و س��ایر پروژه های زیرساختی و در 

زمینه توریسم و صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کند.
نیوی��ورک تایم��ز گزارش داده اس��ت که این س��ندی برای 

همکاری های آینده بین دو کش��ور است، بر این اساس چین 
همچنی��ن در بخش بانک��ی و بخش های ارتباط��ات راه دور 
ایران س��رمایه گذاری خواهد کرد، ب��ه ازای آن ایران هم نفت 
را با قیمتی مناس��ب در اختیار چین قرار می دهد. به نوش��ته 
نیویورک تایمز دو کشور ایران و چین همچنین می خواهند 
در زمینه های اطالعاتی همکاری های گسترده تری را در پیش 
گیرند. اس��تفان لوکاس"، از تحلیلگران مسائل خاورمیانه در 
بخش روابط بین الملل دانشگاه ینا در آلمان در این باره گفته 

است که این توافق راهبردی برای هر دو طرف مفید است.
وی تأکی��د کرد: ایران تالش می کند بعد از شکس��ت توافق 
هسته ای بازارها و خریداران جدیدی برای نفت، گاز و فوالد 
خود در ش��رق بیابد، چین به ویژه در این راس��تا برای ایران 
مهره مناس��بی است زیرا این کشور نیاز انرژی باالیی دارد و 

هم اکنون نیز در موضع مخالف با سیاس��ت آمریکا قرار دارد. 
به گفته این کارشناس غربی از جمله اهداف ایران این است 
که بهتر بتواند خود را روی حمالت احتمالی نظامی از طرف 
آمری��کا و اس��رائیل آماده کند، در اجرای ای��ن مفهوم ایران 
نخستین گام ها برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای 
)SCO( را برداش��ته است. در مقابل چین هم در ایران یک 
بازار فروش بزرگ با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت را می بیند 
که اکثر آن ها زیر ۴۰ سال سن دارند. یکی دیگر از تحلیلگران 
مسائل سیاسی ایران هم در مصاحبه ای توافق راهبردی بین 
ای��ران و چین را به عنوان نقطه عطفی در روابط بین ایران و 
چین توصیف می کند. وی دلیل این رویکرد ایران را شکست 
توافق هس��ته ای، تحریم ها علیه تهران و تالش های ناموفق 

اروپا برای حمایت اقتصادی از ایران می بیند. تسنیم 

 دویچه وله:

 توافق راهبردی ایرانـ ـ چین 
می تواند خنثی کننده تحریم های 

آمریکا باشد

و به جلو الکاظمی  گام ر
برای گسترش مناسبات 

با ایران 


