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اعالم آمادهباش آمریکا برای
اقدامات احتمالی پیونگیانگ
مقامات آمریکایی و کره جنوبی ضمن ابراز نگرانی
از آنچه که اقدامات تحریکآمیز پیونگیانگ حین
سفر جو بایدن به سئول خوانده شده ،اعالم کردند
واشنگتن آماده واکنش است.
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا و «یون
سوک یول» رئیس جمهور جدید کره جنوبی،
روز گذشته در سئول دیدار کردند تا در خصوص
نگرانیها از آزمایش تسلیحات هستهای پیونگ
یانگ و در گرماگرم شیوع شدید کووید در کره
شمالی گفت و گو کنند.
این نخستین سفر آسیایی بایدن از زمان ورود به
کاخ سفید است که به گفته یک مقام آمریکایی بی
تردید تحت تاثیر نمایش پر زرق و برق نظامی و
تهدید ضمنی دولت پیونگ یانگ قرار گرفته و کره
شمالی احتماال از این زمان برای آزمایش موشک با
قابلیت حمل کالهک هسته ای و یا مواد منفجره
هسته ای استفاده کند .این مقام ارشد آمریکایی
که خواست نامش فاش نشود و در میان همراهان
بایدن در سفر به کره جنوبی قرار دارد ،به خبرنگاران
گفت :ما آماده هستیم.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
هم در خصوص اقدامات احتمالی کره شمالی حین
سفر بایدن به سئول گفت آنچه که دولت ایاالت
متحده به عنوان یک اقدام تحریک آمیز احتمالی
می بیند ،یک خطر واقعی است.
به گزارش ایرنا ،پرایس افزود :ما نگران هستیم که
کره شمالی در طول سفر رئیس جمهوری به شمال
شرق آسیا یا در روزهای پس از آن اقدامات تحریک
آمیز دیگری انجام دهد .سرویس اطالعات ملی کره
جنوبی هم هشدار داده است که پیونگ یانگ به
تازگی مراحل آماده سازی برای آزمایش هسته ای
را تکمیل کرده است .بایدن پس از ورود به سئول،
برای ادای احترام به گورستان سربازانی که در دفاع
از کره جنوبی در طول جنگ کره کشته شدند ،رفت
و سپس مذاکرات و نشست مطبوعاتی مشترکی را
با یون برگزار کرد.

سخنگوی وزارت خارجه:

چراغ سبز تهران؛ انفعال واشنگتن

روسها کنترل کامل ماریوپل را به
دست گرفتند

همزمان با سفر بایدن به سئول

اخبار

«ابتکار» آخرین تحوالت برجام را بررسی میکند

بر اساس اعالم وزارت دفاع روسیه

روسیه اعالم کرد که آخرین سربازان اوکراینی
مستقر در کارخانه آزوفستال ماریوپل تسلیم
شدهاند و بدین ترتیب کنترل کامل بندر استراتژیک
ماریوپل به دست نیروهای این کشور افتاده است.
بنابر گزارش دویچه وله آلمان ،پس از هفتهها
مقاومت سربازان اوکراینی ،کارخانه فوالد آزوفستال
در بندر ماریوپل اوکراین به تصرف کامل نیروهای
روسیه درآمد .این خبر را سخنگوی وزارت دفاع
روسیه اعالم کرد و گفت ،همه نیروهای اوکراینی
تسلیم شدهاند.
به گفته ایگور کوناشنکوف از  ۱۶مه ۲۴۳۹ ،شبه
نظامی اوکراینی از این محل به اسارت نیروهای
روسیه درآمدهاند .کارخانه آزوفستال آخرین
محل شهر استراتژیک و مهم ماریوپل در جنوب
شرقی اوکراین بود که هنوز به طور کامل به دست
نیروهای روسیه نیفتاده بود.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه اظهار کرد :وزیر
دفاع شخصا این خبر را به والدیمیر پوتین ،رئیس
فدراسیون روسیه اعالم کرده است .به گفته او
بدین ترتیب عملیات سربازان روسیه در این منطقه
پایان گرفته است.
البته ،اوکراین این خبر را رسما تایید نکرده است.
نیروهای روسیه بالفاصله پس از حمله به اوکراین
در  ۲۴فوریه ،محاصره ماریوپل را آغاز کردند.
آخرین نقطه مقاومت نیروهای اوکراینی در
ماریوپل ،کارخانه فوالد آزوفستال بود که در
زیرزمین آن سنگر گرفته و از آنجا از شهر دفاع
میکردند   .در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است
که روز جمعه آخرین گروه شامل  ۵۳۱جنگجوی
اوکراینی به اسارت نیروهای روسیه درآمدند.
فرمانده هنگ آزوف در یک خودروی زرهی ویژه از
این منطقه به خارج منتقل شده است.
چند ساعت پیش از آن ،نیروهای اوکراینی در
آزوفستال اعالم کرده بودند که از فرمانده ارتش
فرمان دست کشیدن از مقاومت دریافت کردهاند
تا جان آنها در امان بماند .این خبر را دنیس
پروکوپنکو ،فرمانده هنگ گارد ملی آزوف اعالم کرده
است .ولودیمیر زولنسکی ،رئیس جمهوری اوکراین
شامگاه جمعه پیش از اعالم سقوط ماریوپل از
سوی روسیه ،در یک مصاحبه تلویزیونی کشورهای
غربی را در عقبنشینی اوکراین از آزوف استال
مقصر دانست و گفت ،او بارها خواهان ارسال
سالحهای مناسب به اوکراین شده بود تا ارتش این
کشور بتواند از ماریوپل دفاع کرده و کسانی را که
در آزوفستال در محاصره روسها بودند ،آزاد کند.
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انریکه مورا که  ۲۲اردیبهشت پس از سفری دو روزه
تهران را به مقصد بروکسل ترک کرد ،جزئیاتی را از
رایزنیهایش در اختیار جوزپ بوررل قرار داد که مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی بعد و در حاشیه
اجالس گروه  ۷از خروج مذاکرات از بنبست خبر داد و
توافق در وین را نیز در دسترس دانست.
روز پنجشنبه دو هفته گذشته همزمان با حضور
هماهنگکننده برجام در تهران ،شیخ تمیم بن حمد
آل ثانی نیز سفری یک روزه به تهران داشت؛ سفری
که بسیاری آن را تالش امیر قطر برای کمک به خروج
مذاکرات از بنبست و حصول توافق دانستند.
حضور همزمان مورا و شیخ تمیم این نوید را میداد که
آغاز هفته در ایران با خبرهای خوبی همراه باشد اما این
امید در سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و در همان روز جمعه باقی ماند .به گزارش ایلنا ،علی
باقری ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده
ارشد ایران تنها یکبار و در بازدید از نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز و پتروشیمی در تاریخ  ۲۵اردیبهشت از
دیدارهایش با هماهنگکننده برجام سخن به میان
آورد و گفت :جمهوری اسالمی ایران همان اندازه که در
فرآیند مذاکرات و انجام تعهدات بینالمللی از جمله در
موضوع توافق برای رفع تحریمها جدی است ،در عدم
اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان برای مصونیت
از تحریم هم راسخ و مصمم است.
رایزنی امیرعبداللهیان با بوررل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما عصر روز
جمعه و در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر
خارجه ایران بار دیگر موضوع مذاکرات وین را مطرح
کرده است .براساس خبری که دستگاه دیپلماسی در
اختیار خبرگزاریها قرار داده است ،بوررل ضمن تاکید
بر ابتکارات مطرح شده از سوی جمهوری اسالمی
ایران در طول مذاکرات وین ،ابراز کرد :ما اکنون در
مسیر جدید تداوم گفتوگو و تمرکز بر راهحلها قرار
داریم .وی با بیان اینکه ما مصمم هستیم در تماس
مستمر بین تهران و واشنگتن به منظور نزدیک ساختن
دیدگاهها به تالش خود ادامه دهیم ،عنوان کرد:
برای رسیدن به نتیجه خوب امیدوار هستم.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفتوگو،
با اشاره به سفر اخیر انریکه مورا ،معاون مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت :در سفر
وی ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته است .وی با اشاره
به جدی بودن جمهوری اسالمی ایران در توافق قوی و
پایدار اظهار داشت :تهران حسن نیت و اراده الزم را
برای رسیدن به یک توافق داراست.
این بار نیز گویی که نام امیر قطر با مذاکرات برای
احیای برجام گره خورده باشد ،شیخ تمیم در دیدار
با صدراعظم آلمان به موضوع برنامه هستهای ایران
و مذاکرات وین هم پرداخت و گفت :با شولتز درباره
حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هستهای ایران تأکید
کردیم .ما به ضرورت توافق ایران با کشورهای اروپایی
و آمریکا پرداختیم و در این خصوص خوشبین هستیم.
امیدواریم دو طرف به توافق دست یابند و قطر آماده
مشارکت در حل و فصل این پرونده است.
خطر از دست رفتن توافق
با این حال وبسایت تحلیلی دیپلماتیک آمریکا،
با بررسی نظر کارشناسان و مقامات غربی و با توجه
به تحوالت اخیر در رایزنیها پیرامون سرنوشت توافق
هستهای ،به موضوع وقفه در مذاکرات وین پرداخته
و «انفعال» دولت جو بایدن را دربرگیرنده خطر بالقوه
شکست مذاکرات وین برای احیای توافق هستهای
دانسته است.

تامین حقابه ایران از هیرمند پیگیری
حقوقی میشود

روزهای پس از  ۲۰اسفند  ۱۴۰۰که هماهنگ کننده برجام از ایجاد وقفه در مذاکرات برای احیای توافق هستهای خبر داد گویی دو فرد بیش از دیگران پیگیر
از سرگیری مذاکرات و خروج روند احیای برجام از بنبست هستند؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نهاد متبوعش هماهنگ کننده برجام است و
البته امیر قطر که تالش دارد کشورش را به عنوان تسهیلگر این روند معرفی و تثیت کند.

در حالی که وزیر
خارجه ایران اعالم
کرده که تهران
حسن نیت و
اراده الزم را برای
رسیدن به یک
توافق داراست،
کارشناسان
معتقدند انفعال
دولت بایدن
فرصت مهم توافق
به خطر میاندازد
در این گزارش آمده است :مقامات اروپایی و
کارشناسان در زمینه منع اشاعه تسلیحات هستهای
هشدار میدهند که اگر توافق هستهای به زودی احیا
نشود ،جهان با شتاب به سمت بحرانی در زمینه برنامه
هستهای ایران پیش میرود.
همچنین مقامات فعلی و پیشین اروپایی ابراز نگرانی
کرده و هشدار دادهاند که آمریکا ممکن است با احتیاط
سیاسی در زمینه مسئلهای که تا حد زیادی نمادین
است ،موفق به احیای توافق هستهای نشود .یک
دیپلمات اروپایی که در جریان مذاکرات بود ،گفت :هر
روزی که بدون دست یافتن به توافق سپری میشود،
خطر از دست دادن همه چیز به طرز قابل توجهی
افزایش مییابد .این مقام اروپایی با اشاره به آمریکا
و ایران گفت :آن طور که من میبینم ،هر دو طرف
مسیر جداگانهای را میروند و فاصله در حال کمتر
شدن نیست.
در این گزارش همچنین آمده است :خاویر سوالنا،
مدیرکل پیشین ناتو و کارل بیلت ،نخستوزیر پیشین
سوئد این هفته در واشنگتن پست نوشتند که «بایدن
باید به طور جدی هزینههای انفعالش در قبال ایران
را بپذیرد و راهی رو به جلو بیابد یا این که خود را در
درگیری دیگری خواهیم یافت که هیچ کسی آن را
نمیخواهد».
به گزارش ایسنا به نقل از این وبسایت آمریکایی،
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز  ۱۹مه در یک
کنفرانس خبری گفت« ،توافق پیشنویس در زمینه
از سرگیری پایبندی به برجام دو ماه است که آماده
شده .به همین دلیل است که مذاکرهکنندگان تروئیکای
اروپا [فرانسه ،آلمان و انگلیس] وین را ترک کردند،
آنها متقاعد شده بودند که توافق] میتواند ظرف مدت
کوتاهی نهایی شود» .به گفته او « ،اگرچه مذاکرات به
خاطر مسئلهای با وقفه مواجه شده که بین آمریکا و
ایران است و به برجام مربوط نیست».

ائتالف حاکم رژیم صهیونیستی فروپاشید

وی همچنین میافزاید :ما از تمامی طرفین میخواهیم
رویکردی مسئوالنه در پیش بگیرند و فورا تصمیمات
الزم را برای نهاییسازی توافق اتخاذ کنند .این که فکر
کنیم توافق میتواند به طور نامحدود روی میز بماند،
اشتباهی جدی و خطرناک خواهد بود.
در ادامه گزارش دیپلماتیک آمده است :با وجود این
که متن توافق پیشنویس درباره احیای توافق هستهای
نهایی شده در نظر گرفته میشود ،مذاکرات بر سر
احیای توافق از مارس بر سر درخواست ایران برای
خارج کردن نام سپاه پاسداران از «فهرست سازمانهای
تروریستی خارجی» آمریکا ،به بن بست رسیده است.
بنا بر گزارشها ،دولت آمریکا گفته بود تنها در صورتی
حاضر به انجام دادن این کار خواهد شد که ایران با
یک کار غیر هستهای دوسویه توافق کند ،مثال این که
دو طرف توافق کنند مقامات پیشین یکدیگر را هدف
قرار ندهند.
این گزارش میافزاید :انریکه مورا ،معاون سیاست
خارجی اتحادیه اروپا و مذاکرهکننده آن در مذاکرات
وین هفته گذشته برای مطرح کردن پیشنهادهایی در
زمینه عبور از این بن بست ،به ایران سفر کرد .به گفته
منابع مطلع ،یکی از پیشنهادهایی که مورا مطرح کرد،
این بود که پس از به سرانجام رساندن احیای توافق
هستهای ،درباره موضوع حذف نام سپاه پاسداران از
این فهرست مذاکره شود .یکی از کارشناسانی که با
اعضای مختلف مذاکرات رایزنی دارد ،رو جمعه( ۲۰مه)
گفت که پس از سفر این مقام اتحادیه اروپا به تهران،
سیگنالهای مثبتی از ایران دریافت کرده است .این
کارشناس که نمیخواست نامش فاش شود ،گفت که
او مطلع شده است ایرانیها ممکن است پس از اجرایی
شدن بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی کامل
به توافق ،مایل به بررسی پیشنهادی برای حل کردن
مسئله سپاه پاسداران باشند.
وبگاه تحلیلی دیپلماتیک در ادامه آورده است :اما یک

ی که پیشتر نظرات او مطرح شد ،در
دیپمات اروپای 
پاسخ به این سوال که چه نظری درباره این سیگنالهای
مثبت دارد ،گفت که متاسفانه این سادهانگاری بیش
از حد است و او نسبت به این موضوع بدبین است.
به گفته او«،این لزوما دلیلی برای خوشبینی بیش از
حد نیست» .کارشناس دیگری که در جریان رایزنیهای
مورا در ایران بود ،به شرط فاش نشد نامش نتیجه را
«بدون پیشرفت تلقی کرد».
در این گزارش همچنین آمده است :آژانس بینالمللی
انرژی اتمی هفته گذشته اعالم کرد که ایران  ۴۰کیلوگرم
اورانیوم غنیشده با خلوص  ۶۰درصد را انباشته کرده
است .کارشناسان در زمینه منع اشاعه تسلیحات
هستهای مدعی شدهاند که این موضوع به معنای این
است که اگر ایران بخواهد ،میتواند مواد شکافتپذیر
کافی برای تولید یک بمب را در مدتی کمتر از دو هفته
در سطح باالتری غنیسازی کند.
دیپلماتیک مینویسد :انتظار میرود آژانس
بینالمللی انرژی اتمی گزارش فصلیاش درباره برنامه
هستهای ایران را اوایل هفته آتی منتتشر کند که پیش
از آغاز نشست شورای حکام در  ۶ژوئن خواهد بود.
عالوه بر این ،رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران و مذاکرهکننده آمریکا در مذاکرات وین قرار است
چهارشنبه  ۲۵مه ،در جلسه توجیهی کمیته روابط
خارجی سنای آمریکا درباره امور مذاکرات برجامی[توافق
هستهای] شرکت کند.
در ادامه این گزارش آمده است :دیونپورت میگوید،
سریعترین و موثرترین راه قابل راستیآزمایی بازگردانی
برنامه هستهای ایران از طریق بازگشت آمریکا و ایران
به پایبندی کامل به توافق هستهای خواهد بود ،پیش از
آن که کار از کار بگذرد .انفعال دولت بایدن این فرصت
مهم را به خطر میاندازد .در واقع تهدید هستهای
همچنان افزایش خواهد یافت ،مگر روندی معقولتر
را در پیش بگیرند».

چه کسی نخست وزیر اسرائیل میشود؟

یک شبکه صهیونیستی در گزارشی به کناره گیری یکی از اعضای
حزب میرتس از ائتالف حاکم و در اقلیت قرار گرفتن این ائتالف پرداخت
و نوشت که با توجه به توافق امضا شده میان یائیر الپید و نفتالی بنت
در صورت فروپاشی ائتالف حاکم و برگزاری انتخابات زود هنگام در
کنست ،بازهم بنت در منصب نخست وزیری باقی خواهد ماند.
شبکه  ۱۲رژیم صهیونیستی در گزارشی به هویت نخست وزیر رژیم
صهیونیستی درصورت فروپاشی ائتالف حاکم پرداخت؛ ائتالفی که
نفتالی بنت ،رئیس حزب یامینا و یائیر الپید ،رئیس حزب آیندهای وجود
دارد به صورت دورهای ریاست آن را برعهده دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از ارم نیوز ،گیدا ریناوی زعبی ،نماینده پارلمان
رژیم صهیونیستی از حزب میرتس اخیرا اعالم کرد که از ائتالف حاکم

کناره گیری میکند؛ بنابراین تعداد کرسیهای این ائتالف به  ۵۹کرسی
رسید و در اقلیت قرار گرفت ،در پی این امر احتمال فروپاشی ائتالف
حاکم و برگزاری انتخابات در کنست قوت گرفت.
در این گزارش آمده است :با توجه به توافق ریاست دورهای امضا
شده میان یائیر الپید و نفتالی بنت در صورت فروپاشی ائتالف حاکم و
برگزاری انتخابات زودهنگام در کنست ،نفتالی بنت به عنوان نخست
وزیر در منصب خود باقی خواهد ماند زیرا دلیل سقوط دولت،
فراکسیونهای وابسته به حزب آیندهای وجود دارد به ریاست الپید
هستند .بر اساس این توافق ،اگر حزب یا اعضای کنست از فراکسیون
الپید از سرنگونی دولت یا برگزاری انتخابات زودهنگام در کنست
اسرائیل حمایت کنند ،بنت به عنوان نخست وزیر باقی خواهد ماند که
این امر میتواند تنشهایی در داخل حزب حاکم ایجاد کند.
ائتالف کنونی متشکل از حزب آیندهای وجود دارد به ریاست الپید،
آبی-سفید به ریاست بنی گانتس ،اسرائیل خانه ما به ریاست آویگدور
لیبرمن ،کار به ریاست میراف میخائیلی ،میرتس به ریاست نیتسان
هوروویتس و فهرست یکپارچه عربی به ریاست منصور عباس است.
در ادامه این گزارش آمده است :در صورت کناره گیری ریناوی زعبی،
یائیر الپید قربانی اصلی خواهد بود زیرا اگر کنست به دلیل این کناره
گیری منحل شود الپید به نخست وزیری نخواهد رسید .الپید تالش
دارد که فشارهای زیادی به زعبی وارد کند تا از منحل شدن کنست

حمایت نکند ،وی همچنین اخیرا اعالم کرده است که ریناوی زعبی را به
عنوان اولین سفیر زن عربی برای اسرائیل انتخاب خواهد کرد و امتیازات
متعددی به او خواهد داد اما اعضای راست گرای کنست موافق دادن
امتیازات بلندمدت نیستند ،آن ها همچنین ترجیح می دهند که در دوره
انتقالی و در پی فروپاشی ائتالف حاکم نفتالی بنت در پست نخست
وزیری باقی بماند .این شبکه صهیونیستی در گزارش خود مینویسد:
حزب چپگرای میرتس دومین قربانی کناره گیری ریناوی زعبی خواهد
بود به ویژه که این حزب به مدت بیش از  ۲۰سال در صفوف معارضین

بود و در هیچ یک از دولتهای اسرائیل در این مدت سهیم نبود.
بنابراین حزب میرتس خواهان رفتن به سوی صندوق های انتخابات
نیست به ویژه اینکه خودش منجر به فروپاشی دولت اسرائیل شده
است .در این راستا حزب لیکود گزینه دیگری را بررسی می کند و آن
تشکیل دولت به ریاست یاریو لوین ،یکی از اعضای کنست است ،این
حزب تالش دارد که با این اقدام ،بنی گانتس ،رئیس حزب آبی-سفید
و جدعون ساعر ،رئیس حزب امید جدید را قانع کنند تا به دولتی
به ریاست حزب لیکود بپیوندند .در ادامه این گزارش آمده است که
تماسها و تالشها در این راستا در همان ابتدا و مشخصا بعد از این که
معلوم شد مخالفتهای داخلی گستره ای با این اقدام در حزب لیکود
وجود دارد ،متوقف شد و جدعون ساعر معتقد است که یاریو لوین در
راستای منافع نتانیاهو فعالیت میکند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :از مجاری
حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه
هیرمند را پیگیری می کنیم تا حقابه این رودخانه
مرزی که ایران مستحق آن است از سوی
افغانستان تامین شود.
بزاده در سفر به تایباد و در حاشیه
سعید خطی 
بازدید از مرز دوغارون افزود :درخصوص تامین
حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی
ن و بلوچستان ،کمیسرهای
افغانستان در سیستا 
عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشتهاند.
وی تاکید کرد :تامین حقابه ایران که باید محقق
میشده تا به امروز محقق نشده است.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :زیرساختهای خوبی در مرز دوغارون وجود
دارند که روند ترانزیت ،صادرات و واردات را تسهیل
کرده و امید است در آن سوی مرز و در افغانستان
هم چنین امکاناتی فراهم شود.
خطیب زاده افزود :تجهیزات و امکانات مناسبی
در حوزه ارایه خدمات به رانندگان ایرانی و
افغانستانی در مرز دوغارون پیش بینی شده که باز
هم جای ارتقا دارد .وی ادامه داد :هدف از بازدید
از معبر بین المللی دوغارون آشنایی میدانی با این
کانون افتصادی است و بخش های مختلف مرز
دوغارون نشاندهنده حسن همسایگی جمهوری
اسالمی ایران با افغانستان است.
او اضافه کرد :مرز دوغارون یکی از مهترین
مرزهای زمینی کشور است که نقش بسزایی در
توسعه روابط ایران و افغانستان دارد و روابط دیرینه
 ۲کشور ایران و افغانستان نشان دهنده تعامالت
باالی این  ۲کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز در راس
هیاتی از گذرگاه بینالمللی دوغارون در مرز ایران و
افغانستان بازدید کرد.
بزاده در سفر به این گذرگاه مرزی از محل
خطی 
زمین ساخت اردوگاه اتباع خارجی ،پارکینگ شهید
یزاده ،نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان،
فخر 
پاسگاه مرزی دوغارون ،منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون و نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجران
خارجی در تایباد بازدید کرد.
مدیر کل امور اتباع و مهاحرین خارجی خراسان
رضوی ،فرماندار تایباد و فرمانده هنگ مرزی تایباد
خطیب زاده را در این بازدید همراهی کردند.

گفتوگوی بلینکن و معاون وزیر
دفاع عربستان درباره ایران
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم
کرد ،وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با
معاون وزیر درفاع عربستان سعودی درباره
مسائل مختلف منطقهای از جمله ایران
گفتوگو کرده است.
وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای
نوشت :آنتونی بلینکن ،وزیر امورخارجه روز گذشته
به نشست وندی شرمن ،معاون وزیر امور خارجه
و خالد بن سلمان السعود ،معاون وزیر دفاع
پادشاهی عربستان سعودی در واشنگتن ملحق
شد.
در ادامه این بیانیه آمده است :وزیر امور خارجه
و معاون او قویا از آتشبس مورد مذاکره سازمان
ملل حمایت کرده و دیگر پیشرفتها در یمن را
مرور کردند ،از جمله از سرگیری پروازهای تجاری
از صنعا و واردات سوخت برای یمن از بندر حدیده،
آنها در عین حال بر ضرورت افزایش فوری
دسترسی به تعز و دیگر شهرها در خطوط مقدم
جنگ تاکید کردند.
به گزارش ایسنا ،وزارت امور خارجه آمریکا افزود:
آنها با معاون وزیر دفاع عربستان سعودی درباره
تعهد پابرجای آمریکا نسبت به تقویت توان دفاعی
عربستان سعودی ،تالشها برای مقابله با ایران و
اهمیت حفظ حمایت قوی بینالمللی از اوکراین
صحبت کردند.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است :آنها
همچنین درباره مدیریت فشار در بازارهای
جهانی انرژی که ناشی از حمله روسیه به اوکراین
است گفتوگو کرده و مسائل حقوق بشری،
همچنین مسائل حقوق بشری و پیشرفت
عربستان سعودی را در زمینه برنامه چشمانداز
 ۲۰۳۰مرور کردند.

توافق احزاب ُکرد برای «گفت و گوی فراگیر»

آیا بن بست سیاسی عراق شکسته می شود؟
احزاب عمده کُرد عراق یعنی «حزب دمکرات» و «اتحادیه میهنی» ،در حال
آماده سازی «گفت و گوی همه جانبه» با هدف توافق و شکستن بن بست
سیاسی تشکیل دولت در بغداد هستند و این در حالی است که میان رهبران
دو حزب بارزانی و طالبانی تا پیش از این اختالف نظرهای عمده ای وجود داشته
است.
خبرها از اقلیم کردستان حاکی است که رهبران حزب دمکرات و اتحادیه میهنی
در تالشند بر سر موضوعهای اختالفی مهم به ویژه انتخاب رئیس جمهوری
عراق و انتخابات اقلیم باب گفت و گوها را باز کنند و منابع کرد می گویند در این
مسیر پپشرفتهایی نیز حاصل شده است.
براساس گزارش برخی منابع کردی ،حزب دمکرات «مسعود بارزانی» و اتحادیه
میهنی «بافل طالبانی» در حال آماده سازی گفت و گوی همه جانبه و فراگیر به
منظور حل و فصل موضوع انتخاب رئیس جمهوری و قانون انتخابات در اقلیم
کردستان عراق از طریق رشته نشست هایی هستند تا به اختالفات میان خود
پایان دهند.
آمادهسازی نشست میان سران این دو حزب عمده کرد در حالی است که
بن بست سیاسی تشکیل دولت در بغداد بر شکل روابط میان آنها سایه افکنده
است.
به گزارش ایرنا ،در همین پیوند« ،ریبین سالم» ،یکی از اعضای حزب دمکرات
کردستان عراق در مصاحبه با «العالم الجدید» از دیدار قریب الوقوع اعضای مهم
این دو حزب خبر داد و گفت که این نشست راه را برای برگزاری نشست میان

مسعود بارزانی و بافل طالبانی رهبران حزب دموکرات اتحادیه میهنی کردستان
عراق برای حل مساله انتخاب رئیس جمهوری و پس از آن تشکیل دولت عراق
هموار می کند.
از سوی دیگر وی تاکید کرد که انتخابات مجلس محلی اقلیم کردستان عراق
نیز در زمان تعیین شده برگزار میشود و برای حزب بارزانی بسیار مهم است که
هیچ آسیبی به جریان دموکراسی در کردستان عراق وارد نشود ،بنابراین برای
حفظ این دستاورد ،انتخابات پارلمانی باید هر چهار سال یک بار برگزار شود و
هیچ توجیهی برای به تعویق انداختن زمان برگزاری این رویداد پذیرفتی نیست.
«نچیروان بارزانی» ،رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در  ۲۴فوریه گذشته اعالم
کرده بود که زمان برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس محلی اقلیم اول اکتبر
 ۲۰۲۲خواهد بود.
مجلس کنونی اقلیم دارای  ۱۱۱کرسی است که اکنون  ۴۵کرسی در اختیار حزب
دمکرات و  ۲۱کرسی متعلق به اتحادیه میهنی است.
جنبش تغییر  ۱۲کرسی ،جنبش نسل نو  ۸کرسی و حزب اسالمی نیز  ۷کرسی
در مجلس محلی اقلیم دارند و دیگر کرسی ها در اختیار احزاب کوچک تر و
اقلیت های قومی و مذهبی است.
به گفته منابع مطبوعاتی ،مجلس محلی اقلیم کردستان عراق به دلیل
اختالفات شدید دو حزب عمده کردی بر سر پست ریاست جمهوری عراق،
نزدیک به دو ماه است که نشست های خود را برگزار نمی کند که این امر منجر
به تاخیر در تصویب قانون انتخابات در این منطقه شده است.

از سویی اقلیم کردستان عراق از ماه مه  ۲۰۲۱شاهد درخواستها و حرکت
هایی برای تدوین قانون اساسی است و به گفته مقامات کُرد هدف از تصویب
قانون اساسی پایان دادن به اختالفات داخلی و تصویب فرایندی مشخص به
منظور انتخاب رئیس اقلیم ،و دیگر سمت ها است.
«قاضی کاکایی» از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز اظهار کرد که
اکنون فضا و جوی آرام بر اقلیم به ویژه میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات
حاکم است و رهبران این حزب آمادگی دارند تا گفت و گو را برای دستیابی
به تفاهم در مورد همه موارد اختالفی از جمله موضوع مساله نامزد ریاست
جمهوری عراق و انتخابات محلی اقلیم آغاز کنند.
وی گفت که خواسته اتحادیه میهنی تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس
محلی اقلیم این است که قانون انتخابات اصالح شود تا نمایندگان سراسر این
منطقه از جمله حلبچه ،سلیمانیه ،زاخو و دهوک در مجلس اقلیم حضور داشته
باشند.
کاکائی تاکید کرد که اتحادیه میهنی نیز خواهان برگزاری انتخابات محلی اقلیم
در زمان تعیین شده است اما تا زمانی که عمر مجلس کنونی به پایان نرسیده
زمان وجود دارد که قانون انتخابات تصویب شود.
این عضو اتحادیه میهنی بیان کرد که در گذشته و دوره های پیش مذاکرات و
گفت وگوها میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بدون نتیجه به بن بست می
رسید و هرگونه اختالف در بغداد بر مجلس و دولت اقلیم کردستان تاثیر می
گذاشت ،اما در این مرحله احزاب کرد به دنبال ایجاد فضای مثبت برای تفاهم

به دور از سخن گفتن از اختالفات هستند.
روابط نه چندان گرم دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق پس از
برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته عراق بر سر پست ریاست جمهوری وارد
چالش و بحران جدی شد.

