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تازه های مطبوعات
••اطالعات – این روزنامه با اشاره به مذاکرات
دیپلمات های ایران در وین ،نوشت :آ نجا که
پای منافع ملی در میان است و سود حداکثری در
برابر ضرر حداقلی محتمل؛ شرط عقل ،همراهی
و پشتیبانیاست؛ و حاشیه ساختن از اموری
مانند هیئت چهلنفره یا نداشتن تسلط به زبان و
ث هاییاست او ًال خانگی
ادبیات طرف مقابل ،بح 
و ثانی ًا زمانشناسانه و در وقتش.
••ایــران -ایــن روزنــامــه با تیتر «بودجه عبور از
تحریم» نوشت :نگاه خوش بینانه به قیمت نفت و
لغو تحریمها در تدوین بودجه امسال نتیجهاش
کسری بودجه  300تا  600هزار میلیاردتومانی
در سالجاری بود و حاال دولت سیزدهم با نگاهی
واقــع بینانه و با فرض تــداوم تحریمها ،بودجه
 1401را بسته است.
••شرق -دیاکوحسینی کارشناس مسائل بین
الملل به این روزنامه گفت :ما در ایران شاید به
دلیل فقر دانش تاریخی روابط بینالملل ،بیش از
اندازه مناسبات بین کشورها را با روابط اجتماعی
انسانها مقایسه میکنیم .در روابط بینالملل
برخالف امور اجتماعی در درون جوامع ،هیچ
پلیس یا حکومت جهانی نیست که بخواهد حق را
بین افراد تضمین کند و عدالت را اجرا کند ...در
روابط بینالملل و در سیستم بینالمللی ،اساسا
چنین نهادهایی وجود ندارند و اراده کشورها،
اولین و آخرین تعیینکنندگان امور هستند .در
چنینوضعیتیتنهاقدرتکشورهاستکهتعیین
میکند تا چهاندازه میتوانند از خودشان دفاع
کنند .تضمین در روابط بینالملل درحالیکه با
یک ابرقدرت مواجه هستید بیمعنی است ،چون
به محض این که این ابرقدرت اراده کند ،میتواند
بهراحتی ،بدون هیچ مانعی و با پرداخت کمترین
هزینه ،از توافق عقب بکشد.
••کیهان -این روزنامه نوشت :اصالحطلبان
همواره با قانونمند شدن فضای مجازی مخالف
بودهاند .این در حالی است که در کشورهای دیگر
بــرای فضای مجازی قوانین مبسوطی تنظیم
شده و حتی بــرای افــراد زیر  ١٨سال اینترنت
خاصی تعریف شده که امکان دسترسی آن ها را
به سایتهای منحرفکننده و ضداخالقی قطع
میکند .با این وجود اما در کشور ما همان بسته
اینترنتی که به یک فرد  ۵٠ساله داده میشود به
یک نوجوان  ١٢ساله نیز ارائه میشود.

انعکاس
••عصر ایران نوشت :در هفتمین مجمع عمومی
حزب اتحاد ملت« ،آذر منصوری» به عنوان دبیر
کل حزب اتحاد ملت انتخاب شد .دبیرکل این
حزب پس از معرفی از سوی شــورای مرکزی،
توسط مجمع عمومی برگزیده شد.
••تابناک نوشت :به دنبال انتشار مطلبی با
مضمون تغییر در کابینه رئیسی که به موضوع
کناررفتنرستمقاسمیازوزارتراهوشهرسازی
به دلیل بیماری پرداخته بود ،روابط عمومی این
وزارتخانهآنراکذبدانستهواعالمکردهکهانتشار
اینمطالب،ازانگیزهکارکنانومدیرانوزارتخانه
برای تحقق ساخت چهار میلیون مسکن و دیگر
اقداماتکالندراینحوزهنمیکاهد.
••ساعت  24نوشت :امام جمعه اهواز با انتقاد از
مدیرانی که سوار بر خودروهای کذایی میشوند
و در کاخهای آنچنانی زندگی میکنند ،گفت:
در همین اهــواز مسئولی را می شناسیم که
خانهای  10هزار متری دارد و خودش بهتر است
این خانه را تخلیه کند قبل از این که مجبور شویم
به این موضوع ورود کنیم.
••فــردا نوشت :مدیرکل بازرسی استانداری
زنجان :بیشتر نامهها و درخواستهای مردم از
رئیس جمهور در سفر آبان ماه به زنجان ،مربوط
به تسهیالت مالی است .تعداد این درخواستها
حدود  ٢٠هزار مورد است که بخشی مربوط به
صندوق کارآفرینی ،بخشی مربوط به سازمان
اقتصادوداراییوبخشیهمبرایدرخواستکمک
هزینه ازدواج و کمک معیشتی است که در صورت
تامیناعتبارپرداختخواهدشد.
••همشهریآنالیننوشت:درشرایطیکهبرخی
رسانههای بیگانه درصــدد بودند با فراخوان در
شبکههایاجتماعیبهبهانهزایندهرود ،روزجمعه
در اصفهان تجمعی را ترتیب دهند ،کشاورزان و
مسئوالن اصفهان اعالم کردند از طریق مراجع
قانونیاحقاقحقوقخودراانجاممیدهند.
••الف نوشت :عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:
قانون منع به کارگیری دو تابعیتیها باید جدی
گرفته شود و اگر مدیر دو تابعیتی از دولت قبل
در بدنه دولت و شرکتهای زیر تابعه باقی مانده
باید برکنار شود .تجربه نشان داده که برخی از
مدیران دو تابعیتی دوره مسئولیت را طعمهای
برای ثروت انــدوزی و انباشت سرمایه خود در
خارج از کشور قرار دادند و مردم اکنون به این
نوع مدیریت حساس شدهاند.
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رهبرانقالبدردیداردستاندرکارانکنگره3هزارشهیداستانایالمتأکیدکردند:

پیامشهیدانهمبایداتحادوتالشملترابیشترکندهماحساسمسئولیتمسئوالنرا
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران کنگره سه هزار شهید استان
ایالم که در تاریخ  ۳۰آبان  ۱۴۰۰برگزار شده
بود ،صبح روز پنجشنبه در محل برگزاری این
همایشمنتشرشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری،حضرتآیتا...خامنهایدرایندیدار،
مقاومت و حضور همهجانبه در دفاع از کشور و
تعداد باالی خانوادههای دارای چند شهید را
از خصوصیات کمنظیر استان ایالم برشمردند
و گفتند :ایالم در دوران دفاع مقدس مانند یک
دژ مستحکم بود و با وجود آن که در برهههایی
برخی از مناطق آن به دست دشمن افتاد اما
مانند کوه ،ایستادگی کرد.
رهبر انقالب ،شهادت چندین ورزشــکــار و
تماشاچی ایــامــی بــر اثــر بمباران مسابقه
فوتبال در  ۲۳بهمن  ۶۵را یادآور مظلومیت
شهدای ورزشکار خواندند و با بیان این که
صــدام ایــن جنایات را به پشتوانه مدعیان
جهانی حقوق بشر انجام م ـیداد ،افزودند:
نویسندگان و هنرمندان ،این بیان حقایق را در
ابعاد جهانی ،معرفی و مدعیان دروغین حقوق

بشر را رسوا کنند.
ایــشــان بــا اشـــاره بــه روحــیــه استقامت مــردم
ایالم و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود
بــمــبــارانهــای شــدیــد گفتند :فــشــار جنگ
نتوانست مانع بــروز استعدادهای این مردم
شود و در زیر همین بمبارانها جوان نخبه و
نابغهای همچون شهید رضایینژاد تربیت شد
که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور
دید،درمقابلچشمهمسرودخترخردسالش،
او را شهید کرد.
حضرت آیـــتا ...خامنهای موضوع شهید و
شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ های
مرسوم در دنیا دانستند و افزودند :شهید و
دفاع ارزشمند از
رزمنده در راه خدا عالوه بر
ِ
مرزهای جغرافیایی ،از مرزهای مهم معنوی
یعنی مرزهای عقیده ،اخالق ،دین ،فرهنگ
و هویت نیز دفاع میکند و با پایبندی صادقانه
به عهد خود با پروردگار ،جانش را با خداوند
معاملهمیکند.
رهبر انقالب در این زمینه افــزودنــد :صفات
مهمی مانند اخالص ،توکل ،تواضع ،رعایت
حدود الهی ،رفتار مهربانانه با اسیران و بهطور

کلی سبک زندگی اسالمی در رفتار رزمندگان
و شهدای ما کام ً
ال برجسته است و تصویر این
نقاط درخشان و الهامبخش باید با کارهای
هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود.
ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن
پیام آنان دانستند و خاطرنشان کردند :پیام
شهیدان این است که در راه خدا ترس و اندوه
وجود ندارد و باید بدون تزلزل از وسوسههای
▪رفع تحریم ها گام به گام نیست

ضد ونقیض درپایان دور هفتم

باقری:طرفهایمقابلاحساسکردندبرایپاسخبهپیشنهادهایایراندرحوزه
رفعتحریموهستهاینیازمندگفتوگوباپایتختهایخودهستند
هــادی محمدی – در مــاراتــن پنج روزه دور
جدید مــذاکــرات ویــن ،عصر روز گذشته با
برگزاری نشست کمیسیون برجام با حضور
روسای هیئت های ایران ،اتحادیه اروپا ،آلمان،
فرانسه ،انگلیس،روسیه و چین ،عمال مرحله
اول گفت و گوها در دولت سیزدهم به پایان
رسید و براساس گفته های علی باقری مذاکره
کننده ارشد کشورمان با توجه به نیاز طرف
های مقابل به مشورت با پایتخت هایشان برای
دادن پاسخ مستدل به متون ایــران ،نشست
پایان یافت و احتماال هفته آینده دور بعدی از
سر گرفته خواهد شد .در همین حال روایت
های متناقضی از محتوای متون ارائــه شده
توسط ایران در پایان دور اول مذاکرات وین به
گوشمیرسد.درهمینزمینه«الرنسنورمن»
خبرنگار روزنــامــه آمریکایی «وال استریت
ژورنال» مستقر در وین در رشته توییتی نوشت:
این امیدواری وجود دارد که گفتوگوها اوایل
هفته آینده (دوشنبه به بعد) ادامه پیدا کند.
وی در ادامه در حالی که از ابتدا هم قرار نبود در
دور اول نتیجه ویژه ای به صورت مثبت یا منفی
حاصل شود ،به نقل از یک دیپلمات اروپایی
نوشت که پیشنویسهای پیشنهادی ایران
غیرقابل قبول و زیـــادهروی است و ایــران در
پیشنویسهای خود درخواستهای مربوط
به رفع تحریمها را افزایش داده و همزمان تمام
تفاهمهای پیشین درباره گامهای ایران برای
بازگشتبهبرجامراحذفکرد هاست.خبرنگار
والاستریت ژورنال همچنین نوشته است که
دیپلماتهای اروپایی به مذاکرهکنندگان
ایرانی گفتهاند که پیشنهادهای آن ها بسیار
سختگیرانهاستوبایدمواضعانعطافپذیری
داشته باشند .همزمان امانوئل ماکرون هم در
اظهاراتی در حاشیه سفرش به امارات این دور
ازمذاکرات را ناموفق خواند ومدعی شد که « به
احتمال زیاد ،این مذاکرات در کوتاه مدت ادامه
پیدا نمیکند».
ایندرحالیاستکه انریکهمورانمایندهاتحادیه
اروپــا اعــام کــرد «:هیئتهای مذاکرهکننده
چهارشنبه یا پنج شنبه به وین بازمیگردند و
طرفها به بررسی پیشنهادها خواهند پرداخت.
مذاکرات نتیجهبخشی را با نمایندگان جدید
ایران آغاز کردهایم و این مسئله باعث دید مثبت
من شده است».شنیده های خراسان نیز حاکی
است هیئتهای اروپایی خواستار موکول شدن

مذاکره به زمانی دیگر و بازگشت به پایتختهای
خودشدندکهباموافقتایرانوروسیهوچیناین
اتفاق افتاد .به نظر می رسد دنباله روی شدید
اروپایی ها از آمریکا و تا حدی رژیم صهیونیستی
که در این سه سال و نیم هم مشهود بود حاال در
مذاکرات نیز خودش را نمایان ساخته است؛ اما
داستان متون ایران که در دو موضوع هسته ای و
رفع تحریم ها به  4+1ارائه شده هم در روزهای
اخیرپرخبروبرایرسانههایبینالمللی جذاب
شده بود و بخش زیادی از خبرهای رسانه ای را به
خود اختصاص داد.
در حالی کــه وال استریت ژورنـــال بــه نقل از
دیپلماتهایاروپاییمتونایرانراسختگیرانه
و غیر واقعی خوانده ،علی باقری در گفت و گو
با الجزیره ،با بیان این که پیشنهادهای ایران
به قدرتهای جهانی را نمیتوان رد کرد و این
پیشنهادهابراساسبندهایتوافقسال۲۰۱۵
هستند ،از ارائه پیشنهاد سومی هم خبرداد که
قرار است پس از موافقت قدرتهای جهانی با دو
پیشنهاد اولیه ،بالفاصله از سوی ایران ارائه شود
 .باقری همچنین در مصاحبه با المیادین گفت:
«از زمانی که دو پیشنویس را ارائه کردهایم ،با
دیگرطرفهادراروپاچندنشستبرگزارکردیم.
ما انتظار داریم که دیگر طرفها پاسخ حقوقی و
ادلهمنطقیخودرابهپیشنهادهایماارائهکنند.
ما در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق
کلی هستیم تا شرایط برای بازگشت عضو خارج
شده از توافق فراهم شود .سعی ما بر آن است که
تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را رفع
کنیم و اگر طرف مقابل اقدامات ناقض توافق را
لغو کند ،ما برای تعلیق اقدامات جبرانی خود
آماده هستیم».
روزنامه قطری «العربی الجدید»نیز به نقل از
شخصی که او را مشاور هیئت مذاکراتی ایران در
وین خوانده ،نوشت« :پیشنهادهای جدید ایران
شامل اصالحات پیشنویسهای دورههــای
پیشیناست.مذاکراتبهصورتحرفهایجریان
دارد ».وی اضافه کرد« :پیشنهادها بر لزوم رفع
عملی تحریمهای آمریکا تأکید دارد .موضع
آمریکا همچنان مانعی بر سر دستیابی به یک
توافق اســت» .العربی الجدید در ادامــه به نقل
از این منبع نوشت« :آمریکا میخواهد بخشی
از تحریمهای اصلی را حفظ کند .طرفهای
اروپایی منطق طرف ایرانی را درک کردهاند؛ اما
آنها با فشار آمریکا مواجه هستند».

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان همچنین
در گفت و گو با خبرگزاری کیودوی ژاپــن در
پاسخ به این سوال که در دو سند ارائــه شده از
ســوی ایــران به طــرف هــای مقابل ،آیــا موضوع
رفع تحریم ها گام به گام خواهد بود یا به صورت
یک جا؟ خاطرنشان کرد« :رفع تحریم ها گام
به گام نیست ».باقری همچنین دربــاره مدت
زمان راستی آزمایی بیان کرد« :سه سند داریم
که هنوز سند سوم به طرف مقابل تحویل داده
نشده است .وی درباره بازخورد دو سندی که به
طرف مقابل ارائه شد نیز گفت که هنوز در حال
گفت و گو هستیم ».باقری در مصاحبه با وبگاه
انگلیسی «میدل ایست آی» نیز تصریح کرد
که مسئولیت آمدن پای میز مذاکرات برعهده
آمریکا و نه ایران است .این رسانه انگلیسی در
ادامه نوشت که علی باقری در این مصاحبه گفته
که ایران تحت هیچگونه فشاری حاضر به توافق
درباره برنامه غنیسازی هستهای خود نیست
و این که توپ دقیق ًا در «زمین آمریکاست» .آن
طور که این رسانه نوشته ،معاون سیاسی وزیر
خارجه تأکید کرده است که هماکنون بازگشت
به پایبندی کامل به برجام و رفع تحریمهای
جمهوری اسالمی به «جو بایدن» رئیسجمهور
آمریکا بستگی دارد زیرا واشنگتن اولین طرفی
بود که به صورت یک جانبه در سال  ۲۰۱۸از
این توافق خارج شد.
▪طرح «کمتر در برابر کمتر» یا «برجام پالس»
درکارنیست

بر اساس آن چه که این وبگاه انگلیسی توضیح
داده  ،مذاکره کننده ارشد ایــران در مذاکرات
وین پیشنهادهای اخیر را مبنی بر اقدام ایران در
بررسی یک توافق موقت موسوم به طرح «کمتر
در برابر کمتر» یا بررسی طرح «برجام پالس»
که شامل آغاز مذاکرات دربــاره برنامه موشک
بالستیک و فعالیتهای منطقهای میشود ،رد
کرد.باقریباردهشدارهایمقامهایآمریکایی
تأکید کرد که ایران هیچگونه فشاری را احساس
نمیکند .وی تأکید کرد که پیشنویسی که پس
ازششدورهقبلیتهیهشدوگفتهمیشودحاوی
چنین عناصری بوده« ،پر از پرانتز» بود و توافق
نبودهاست.

▪امیرعبداللهیان خطاب به بورل :مذاکرات
خوباماکنداست

روزگذشتهغیرازاخباروین،تماستلفنیمهمی
هم بین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان و
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا برقرار شد .براساس اخبار رسمی منتشر
شده از این تماس تلفنی ،امیرعبداللهیان در
گفتوگوی تلفنی با بورل گفت« :غرب ابتکار
عمل واقعی خود را در خاتمه دادن به تحریمها
ارائه و به تکرار شعارهای قبلی و ناقض حقوق
و منافع ملت ایــران پایان دهــد ».جوزف بورل
هم این رویــداد را که اکنون همه هیئتهای
مذاکره کننده با جدیت برای رسیدن به تفاهم
در وین تالش میکنند ،مهم خواند و افزود« :به
انریکه مورا تاکید کردهام که در ارتباط سازنده
و فعال با مذاکره کننده ارشــد ایرانی و همه
هیئتها برای رسیدن به توافق تالش کند ».وی
خواستارانعطافهمهطرفهادرادامهمذاکرات
شد.امیرعبداللهیان نیز تاکید کــرد« :در هر
مذاکره و اقدامی پایان دادن کامل به تحریمهای
ناقض برجام هدف مشارکت ماست».

دشمن ،با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد.
رهبرانقالبباتأکیدبراینکهبدونمجاهدتو
تحمل سختیها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد
رسید ،افــزودنــد :ملت ایــران با شنیدن پیام
شهیدان باید اتحاد ،انگیزه و تالش خود را
بیشتر کند و مسئوالن نیز در قبال جامعه و
امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند،
احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
▪گروسی  :ایران غنی سازی90درصد ندارد

اما به موازات مذاکرات هسته ای در وین ،اولین
دیــدار علی باقری با رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در این شهر
برگزار شد و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی نیز در گفتوگو با شبکه «فرانس »۲۴
در خصوص ادعــاهــای اخیر صهیونیستها
درباره غنیسازی اورانیوم در ایران با غنای۹۰
درصد گفت« :خیر ،ما چنین اطالعاتی نداریم.
یادآوریمیکنمکهتنهانهادحاضردرتأسیسات
هستهای ایــران ،آژانس است .هم اکنون هیچ
غنیسازی  ۹۰درصدی در جمهوری اسالمی
ایران وجود ندارد.ما غنیسازی  5درصد (در
ایــران) داریــم ،غنیسازی  ۲۰درصــد داریــم،
غنیسازی ۶۰درصد داریم که بسیار باالست و
بین 60درصدتا 90درصد،اندکیفاصلهوجود
دارد و نگرانیهایی در این خصوص وجود دارد
اما ما هیچ اطالعاتی درباره غنیسازی اورانیوم
با غلظت  90درصد نداریم ».وی در خصوص
دسترسیبازرسانبهتأسیساتهستهایایران
تأکیدکرد«:بسیارمهماستکهایرانبهبازرسان
ما دسترسی آزاد و بدون محدودیت بدهد .اگر
دسترسی ما را محدود کنند ،قطع ًا به مشکل
برمیخوریم.ماخواهاندسترسیبهاینسایت
خاص(فردو)ودیگرمکانهاهستیم».
اما در سوی مقابل «آنتونی بلینکن» ،وزیر امور
خــارجــه آمریکا کــه کــشــورش بــه عــنــوان عضو
اخراجیومتهماصلیبرهمخوردنبرجامحاال
مجبور است به صورت غیر مستقیم و در مکانی
دیگر و با واسطه مذاکره کند  ،بعد از دیــدار با
همتای روسیهای خود درباره مذاکرات با ایران
مدعی شد «:برای این که ایران در گفتوگوها
«تعاملمعنادار»کنددیرنیست.همینکشدار
کردنمذاکراتاست».
▪جیغرئیسموسادهمبلندشد

در ادامه لفاظیها و شلوغ کاریهای مقامات
صهیونیست علیه ایــران همزمان با مذاکرات
رفع تحریمها در وین«،دیوید بارنیع» رئیس
سازمان موساد نیز که معموال به صورت عمومی
سخنرانی نمی کند ،دربــاره برنامه هستهای
ایران مدعی شد که تل آویو هرکاری الزم باشد
میکند تا مطمئن شود که ایران هرگز به سالح
هستهای دست نخواهد یافت .این اظهارات
درحالی مطرح میشود که ایران بارها تاکید
کرده هرگز به دنبال سالح های کشتار جمعی
نبوده و تمامی فعالیت های هستهای این کشور
در جهت صلح آمیز و زیر نظر آژانس بینالمللی
انرژی اتمی است .وی در ادامه ادعا کرد ،ایران
به اورانیوم 60درصدی برای اهداف غیرنظامی
نیازیندارد،یابهسهسایتباهزارانسانتریفیوژ
مگر این که به دنبال بمب اتمی باشد.
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سردارقاآنی:باالترینشکستدوران
حاضرآمریکا،شکستدرافغانستاناست

سردار سرتیپ «اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران با تاکید براین که دورانی که
دشمنان اسالم هرکاری دلشان بخواهد ،انجام
دهند ،گذشته اســت ،به آمریکا هشدار داد که تا
فرصت باقی است از جغرافیای اطراف ایران خارج
شود«:آمریکاییهامکار،حیلهگروجنایتکارهستند،
 20سالدرافغانستانجنگیدند،باالترینشکست
در ایــن دوران ،شکست در افغانستان بــود .پیام
ما به آمریکاییها این است که هنوز وقت دارید از
جغرافیایاطرافمابیرونبروید،درغیراینصورت
اگر جغرافیای اطراف ما را ترک
نکنید ،کــاری میکنیم که
بدتر از زمانی که از افغانستان
فرارکردید،برسرشما
بیاید/».تسنیم

طالباندربارهحادثهمرزی:
دیگرتکرارنمیشود

سخنگویوزارتامورخارجهطالبانپسازحادثه
با مرزبانان جمهوری اسالمی ایــران در استان
نیمروزافغانستاناعالمکردکهحادثهمدیریتشد
و تالش می کنیم از وقوع چنین حوادثی در آینده
جلوگیری کنیم« .عبدالقهار بلخی» در توئیتی
نوشت :مشکالت مــرزی با ایــران در شهرستان
«کنگ» استان نیمروز با مداخله مسئوالن مرزی
پایان یافت و تالش می کنیم در آینده دیگر چنین
حادثه ای رخ ندهد .در همین راستا «ذبیح ا...
مجاهد» سخنگوی دولت طالبان نیز در توئیتی
نوشته است که حادثه در استان نیمروز براساس
سوءتفاهمرخدادهبودوباتفاهمدوطرفوضعیت
کنترل شد و مسئوالن طالبان برای جلوگیری از
چنین رویدادهایی دستورات الزم را صادر کرده
انــد .همچنین گفتنی اســت که حسن کاظمی
قمینمایندهویژهجمهوریاسالمیایراندرامور
افغانستان و سرکنسول پیشین کشورمان در این
کشور ،دربارهدرگیریروزهایگذشتهدرمرزهای
شرقی کشورمان گفت« :با
کابل تماس گرفته شد تا
جلویتیراندازیهاگرفته
و مــوضــوع حــل شـــود/ ».
خبرآنالین

هیئتاماراتی درراهتهران،همزمانبا
مذاکراتوین

به تازگی خبری از سوی مقامات امــارات عربی
متحدهمنتشرشدکهدرمیاناخبارپرحجممربوط
به مذاکرات وین و حواشی اش ،خیلی به آن توجه
نشد .انور محمد قرقاش ،مشاور دیپلماتیک امیر
امارات متحده عربی اعالم کرد بهزودی هیئتی از
اینکشورباهدفبهبودروابطباایران،عازمتهران
خواهد شد .اخبار رسیده حاکی از آن است که
هیئت عالیرتب ه اماراتی با اختیارات کامل برای
بررسیوبازسازیروابطدوکشور،احتماالروزهای
آیندهواردتهرانخواهدشد.اگرچهاصلاینسفر،
گامی مثبت از سوی امــارات برای کاهش موانع
موجود در توسعه همکاری های دوجانبه است اما
وقوعآنحینمذاکراتوینواجدپیامهایفرامتنی
اســت .روشــن اســت که اهمیت «دستاوردهای
امنیتی» توافق احتمالی در وین کمتر از منافع
اقتصادی آن نیست بنابراین امارات میکوشد از
چرخه منافع این توافق احتمالی جا نماند ».نور
نیوز تاکید کرد« :بــرای امــارات که ستون اصلی
اقتصادش ،تجارت و جذب سرمایهگذار خارجی
است« ،امنیت پایدار» پیششرط هرگونه فعالیتی
اســت ،بنابراین طی ســالهــای اخیر اقدامات
دامنهداری برای ایجاد «امنیت فرامرزی» انجام
داده است .روابط دوستانه با ایران به عنوان یکی
از اصلیترین قدرتهای منطقهای ،نشاندهنده
هــوشــمــنــدی راهـــبـــردی
حاکمان امارات است که
میتواندتامینکننده
مــنــافــع دو کشور
باشد/.نورنیوز

