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  میانه داری مسقط تنها به فاصله ۴۸ ساعت پس از صدور قطع نامه
در فاصله کمتر از دو روز از تصویب قطع نامه شــورای حکام شــاهد ســفر 
الســید بدر البوســعیدی، وزیر امور خارجــه عمان به تهران بودیــم. اگر چه تا 
پیش از تحوالت دو ماه اخیر و ســایه ســنگین آن بر سیاست خارجی و پرونده 
متعدد این حوزه با محوریت مذاکرات هسته ای، دو کشور عمان و قطر به عنوان 
میانجیگــر بیــن ایران و غرب عمــل می کردند  اما با توجه به شــرایط کنونی و 
تحت الشعاع قرارگرفتن احیای برجام ذیل موضوعاتی مانند مرگ مهسا امینی، 
اعتراضات و نیز اوج گرفتن ادعای طرف مقابل در مورد مســئله حقوق بشر که 
با صدور قطع نامه جدید شورای حکام علیه تهران نیز همراه شد و قبل تر از آن 
دولت بایدن و اروپایی ها نیز عمال مذاکره بر ســر برجام را کنار گذشته اند، باعث 
شــده است که مســقط هم، نه با مأموریت کاری پیشین خود برای میانجیگری  
بلکه این بار با هدف آرام کردن جمهوری اســالمی و جلوگیری از تصاعد تنش 

به واسطه واکنش ایران در مقابل قطع نامه پا به تهران گذاشته است.
فارغ از اینکه عمان این دســتور کار را مستقال برای خود تعریف کرده است  
یا اروپا و ایاالت متحده این مأموریت را به مســقط داده اند، عمان اکنون نگران 
از تداوم و تشــدید شــرایطی اســت که می تواند با پاســخ تهران بعد از صدور 
قطع نامــه پیچیده تر و بغرنج تر شــود و بــه تبع آن امنیت منطقه غرب آســیا 
به واســطه حساس ترشــدن پرونده فعالیت های هســته ای ایران تحت الشعاع 
قرار بگیرد. بنابراین عمان، چه به صورت مســتقل  یا تعریف کاری توســط دیگر 
بازیگران فرامنطقه ای به دنبال آرام کردن ایران و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات 
تند ایران اســت، چنانی که از گفته های ســکان دار سیاســت خارجی عمان در 

تهران هم چنین نگاهی مشهود بود.
البته هدف دومی هم در دســتور کار بدر البوســعیدی در ســفر شــنبه وی 
به ایران نهفته اســت که آن هم بــه تالش برای مدیریت تحــوالت منطقه ای 
به خصوص پس از حمله پهپادی مشــکوک سه شنبه شب هفته گذشته به یک 
نفتکــش لیبریایی در دریای عمان بازمی گردد. به هر حال به واســطه این اتفاق 
شــاهد یک جنجال ســازی دیپلماتیک و اتهام زنی رســانه ای از سوی اسرائیل 
و آمریــکا در متهم کــردن ایران برای حمله پهپادی به ایــن نفتکش بودیم که 
کماکان هم ادامه دارد. بنابراین مسقط برای جلوگیری از تصاعد تنش این بار در 
زمین غیرهســته ای، آرام کردن ایران و مدیریت تحوالت منطقه ای راهی تهران 

شد.
پیرو این دو دســتور کاری، بدر البوســعیدی ظهر دیروز شــنبه و در نشست 
خبری مشترک با همتای ایرانی خود صراحتا گفت: «تنها راه برای حل مشکالت 
و چالش ها فقط گفت وگو و تفاهم اســت. در این رابطه کشــور عمان، همیشه 
سیاســت حسن همجواری و همکاری مثبت را اتخاذ می کند و از همه تالش ها 
کــه امنیت و صلح منطقه را تأمین می کند، حمایت می کند». وزیر امور خارجه 
عمان در ادامه بیان کرد: «در این زمینه بر اهمیت اینکه با این روحیه همکاری 
کنیم تا امنیت کشتیرانی را در دریاها و در منطقه خود تأمین کنیم، تأکید داریم؛ 
چرا که ایمنی حرکــت تجاری و اقتصادی در نهایت بــه نفع ملت های منطقه 
خواهــد بود و به شــراکت ها و روابط خارجــی ما خدمت خواهــد کرد». این 
دیپلمات عالی رتبه عمانی ادامه داد: «چالش های بسیار و بحران ها و اختالفات 
زیــادی وجود دارد  ولی ما در عمان معتقدیم تنها راه برای حل این مشــکالت 
و چالش ها فقط گفت وگو و تفاهم اســت و اینکــه این چالش ها را به بحث و 
بررسی بگذاریم و راه های مسالمت آمیز را برای حل آنها در پیش بگیریم». وی 
در بخشی دیگر از صحبت های خود با تأکید بر اینکه هرگونه اعمال خشونت بار 
و تروریســتی را رد می کنیم و باید دالیل این اعمال خشــونت را پیگیری کنیم، 
گفــت: «به تالش های خــود برای تعامل مثبت به صــورت صادقانه که مبتنی 
بر منشور ملل متحد باشــد، ادامه می دهیم». عالوه بر دو موضوع یاد شده این 
امکان هم وجود داد که با توجه به ســابقه عمان و به درخواســت کشورهای 
اروپایی، مســقط تالشــی برای آزادکردن اتباع دستگیر شــده (اروپا) در ایران، 
به خصوص طی دو ماه اخیر را هم در دســتور کار خود گذاشــته باشــد. وقایع 
پیش رو نشــان خواهند داد که عمان در این مسیر چگونه عمل کرده است و آیا 
مسقط توانسته در میانه داری برای جلوگیری از تصاعد تنش و اوج گیری بحران 
هسته ای و بحران امنیت منطقه ای و آرام کردن تهران موفق عمل کند یا خیر؟

آمریکا همچنان  در حال ستیز
دولت بایدن که هفته گذشته یک برنامه پر و پیمان در تقابل تمام عیار با ایران 
را اجــرا کرد که آخرین موردش به صدور قطع نامه شــورای حکام بازمی گردد، 
همچنان سر ســتیز با تهران دارد. در این باره آمریکا به همراه سه کشور اروپایی 
عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) در بیانیه  مشترک جمعه گذشته و تنها 
به فاصله ساعاتی پس از صدور قطع نامه، از این اقدام شورای حکام (تصویب 
قطع نامه ضدایرانی) اتمی استقبال کردند. در این بیانیه مشترک که روز جمعه 
منتشــر شد، آمده است: «فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا از تصویب قطع نامه 
شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمــی درخصوص ایران اســتقبال 
می کنند. این قطع نامه در پاســخ به همکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درخصوص مســائل جدی و حل نشــده مرتبط با تعهدات قانونی 

ایران ذیل توافق پادمانی پیمان عدم اشاعه هسته ای تصویب شده است».
در ادامه بیانیه قید شــده اســت: «این دومین قطع نامه ای است که امسال 
توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه تصویب شده 
اســت. شــورا با این کار پیام واضحی فرستاد و گفته است که ضروری و واجب 
است که ایران تعهدات پادمانی ذیل پیمان عدم اشاعه هسته ای را انجام دهد 
و اقداماتــی را بــدون تأخیر اتخاذ کند». این بیانیه مشــترک آمریکا و تروئیکای 
اروپایی تصریــح می کند: «ایران باید توضیحات معتبــر فنی برای وجود ذرات 
اورانیوم شناسایی شــده در اماکن اعالم نشــده در ایران ارائه کند و درخصوص 
مکان این مواد هســته ای و یا تجهیزات آلوده شفاف ســازی کند. این قطع نامه 
بر حمایــت قاطع از تالش های مــداوم آژانس بین المللی انــرژی اتمی برای 
حل وفصل این مســائل حیاتی با ایران تأکید می کند». در انتهای این بیانیه آمده 
است: «همان طور که شفاف ساخته ایم، اگر ایران این کار را انجام دهد و مدیرکل 
بتواند گزارش دهد، همه مســائل پادمانی حل نشــده دیگر حل وفصل شده اند، 
آن وقت شــورا می تواند به رسیدگی به این مســئله خاتمه دهد. ما امیدواریم 
که ایران با حســن نیت از فرصت همکاری با آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
جهت حل وفصل مسائل حل نشده استفاده کند تا دیگر الزم نباشد شورا در این 

خصوص اقدامات بیشتری انجام دهد».
البته این پایان کار واشــنگتن نبود و نماینده آمریکا در امور ایران با اشاره به 

تصویب قطع نامه ضد ایرانی در شــورای حکام آژانــس اتمی گفت که اجرای 
تعهدات پادمانی از ســوی ایران یک امر ضروری و فوری اســت. رابرت مالی، 
نماینــده ویــژه دولت آمریــکا در امور ایــران در پیامی توییتــری از تالش های 
کشــورش و تروئیکای اروپایی در تصویب قطع نامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه کشــورمان قدردانی کرد کــه در آن ادعاهایی در 
رابطه با آنچه رعایت نشــدن برخی مسائل پادمانی در ایران عنوان شده، مطرح 
شــده است. راب مالی در پیام خود نوشت: «از همکاران خود در هیئت آمریکا 
نزد ســازمان های بین المللی مستقر در وین و شــرکای تروئیکای اروپایی خود 

به دلیل تالش هایشــان برای جلب حمایت حداکثری از قطع نامه آژانس اتمی 
علیه ایران قدردانی می کنم». وی همچنین بیانیه هیئت آمریکا در سازمان های 
بین المللی علیه ایران را بازنشــر داده و افزود: «اجرای کامل تعهدات پادمانی 
ایــران ذیل معاهده ان پی تی ضروری و فوری اســت که بــه تعویق هم افتاده 

است».
 تهران و انتخاب «تعامل» یا «تقابل»؟!

«شــرق» بارهــا در گزارش های هفته گذشــته خود و نیز با تأکید بیشــتر در 
گزارش دیروز شــنبه از اهمیت انتخاب تهران بین دو گزینه «تعامل» یا «تقابل» 
در برابر قطع نامه شورای حکام به عنوان عامل کلیدی در سمت و سودهی به 
تحوالت آتی در زمینه هســته ای و مذاکرات وین یاد کرده اســت. بنابراین آنچه 
می توانــد در مقــام «Game Changer» عمل کند، به ســطح واکنش تهران و 
شــدت عمل ایران در این تقابل باز می گردد. همچنان  که پیش تر هم عنوان شد، 
اگر چه با وجود گفتاری از ســوی حســین امیرعبداللهیان و ناصر کنعانی مبنی 
بر پاســخ قاطع و فوری ایران به قطع نامه شورای حکام شاهد صدور هیچ گونه 
بیانیه و واکنش رسمی دولت رئیسی، شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی 
اتمی تا لحظه نگارش گزارش نبوده ایم اما در آن سو هم اخباری دال بر احتمال 
همکاری ایران و انتخاب گزینه تعامل به جای تقابل به گوش می رســد. در این 
خصوص نماینده روســیه در سازمان های بین المللی گفت: «انتظار می رود دور 
جدیــد مذاکرات ایران و آژانس اتمی تا پایان ماه جاری میالدی برگزار شــود». 
آن طور کــه میخائیل اولیانوف در گفت و گو با شــبکه روســیه ۲۴ مطرح کرده 
اســت، احتماال تا پیش از پایان ماه جاری میالدی شاهد برگزاری مذاکراتی بین 
جمهوری اســالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف رســیدن به 
رونــدی برای حل اختالفات پادمانی خواهیم بود. در این رابطه اولیانوف اظهار 
کــرد: «انتظار می رود که دور جدید مذاکرات ایــران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تا پیش از پایان نوامبر در تهران انجام شود». وی خاطرنشان کرد: «باید تا 
پیش از پایان ماه نوامبر دور جدیدی از رایزنی ها میان کارشناســان آژانس اتمی 
و طرف ایرانی انجام شــود. قرار بر این بود این نشست در تهران برگزار شود که 
امیدوارم این برنامه ها به قــوت خود باقی بماند». اگر چه نمی توان به یقین به 
گفته های اولیانوف اســتناد کرد و آن را مالک تحلیل قرار داد، به خصوص آنکه 
بارها عکــس ادعاهای این دیپلمات روس را دیده ایم  امــا این مواضع نماینده 
روسیه در ســازمان های بین المللی، هم به نوعی حکایت از نگاه غایی کرملین 
دارد و هم می تواند مسیری کم هزینه برای تهران در برون رفت از بحران کنونی 
باشــد. حال باید دید تا چه حد واقعیــات و تحوالت روزها و هفته های پیش رو 
مؤید این ادعــای اولیانوف خواهند بود؟ و از همه مهم تر آیا بر طبق ســخنان 
این مذاکره کننده ارشد روســیه، ایران تعامل را به جای تقابل بر خواهد گزید؟! 
هر چند با رجوع به موضع گیری چهارشــنبه گذشــته محمد اســالمی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران مبنی در دســتور کار نبودن سفر هیئتی از آژانس به 
تهران به نظر می رســد که ایران با آنچــه  اولیانوف انتظار دارد، تفاوت عملکرد 
جدی خواهد داشت. البته جمله پایانی اولیانوف هم گویا حکایت از آن دارد که 
مســکو نیز امید چندانی به همراهی تهران با آژانس ندارد؛ اینکه مذاکره کننده 
ارشــد روســیه عنوان می دارد «قرار بر این بود نشست ایران و هیئت آژانس در 
تهران برگزار شود که امیدوارم این برنامه ها به قوت خود باقی بماند»، به نوعی 
اذعان بر این موضوع است که تهران هم با صدور قطع نامه پنجشنبه دیگر خود 
را مقید به اجرای تعهدات و توافقات پیشــین نمی داند و به همین دلیل امکان 
وقوع هر ســناریو، هر واکنشی و اتخاذ هر تصمیمی از سوی جمهوری اسالمی 
ایــران وجود دارد، به جز تعامل! اما در این رابطه هم پیرو گزارش های پیشــین 

«شرق»، جزئیات پاسخ تهران هم بسیار تعیین کننده خواهد بود.

«شرق» از فضای دیپلماتیک پس از صدور قطع نامه شورای حکام و اهداف سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران گزارش می دهد

یک سفر با دو هدف!
شــرق: پس از اقدام پنجشنبه شــورای حکام در صدور قطع نامه جدید علیه ایران اکنون چشم ها به تهران دوخته شده است که چه واکنشی را   به عنوان پاسخ «قاطع و مؤثر» نشــان خواهد داد. اگر چه تاکنون، نه دولت رئیسی، نه شورای عالی 
امنیت  ملی و نه سازمان انرژی اتمی بیانیه  یا واکنشی نشان نداده اند  اما پس از موضع گیری های ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از صدور قطع نامع در شورای حکام، حسین امیرعبداللهیان نیز دیروز شنبه در  نشست مطبوعاتی 
با وزیر امور خارجه عمان به اقدام هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران اشاره کرد و گفت: «در اواخر هفته گذشته شاهد اقدام غیرسازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی بودیم. در حالی که دو هفته پیش هیئتی متشکل از وزارت 
خارجه ایران و ســازمان انرژی اتمی به وین ســفر کرده بودند و درخصوص همکاری های نیرومندانه تر آژانس و ایران توافق کرده بودند و دیدار سازنده ای نیز با آقای گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتند اما یکباره در راستای 
تأثیرگذاری بر محیط داخلی ایران و اعمال فشــار حداکثری و در تداوم سیاســت و رویه به شدت ریاکارانه آمریکا، به یکباره قطع نامه ای علیه ایران روی میز گذاشته شد و آمریکا و سه کشور اروپایی از آژانس سوءاستفاده سیاسی کردند». وی در 

همین راستا گفت: «ما ضمن پایبندی به حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی خود در برابر این تحوالت، اقدام متقابل و مؤثر انجام می دهیم».

 شــرق: منابع عراقی از برگزاری جلســه ای غیرعلنی درباره اقدامات ایران و ترکیه 
در خــاک عراق در پارلمان این کشــور خبر دادند. به گــزارش موازین نیوز، محمد 
الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، اعالم کرد که این پارلمان روز سه شنبه جلسه ای 
غیرعلنی درخصوص حمالت ایران و ترکیه به اقلیم کردستان عراق برگزار می کند. 
یک منبع پارلمانی نیز این خبر را تأیید کرده اســت. پیش از این وزارت امور خارجه 
عــراق در بیانیــه ای ضمن محکومیت این حمالت، مدعی شــد کــه این اقدامات 
یک جانبــه عاملی برای ایجاد ثبات نخواهد بود و پیش از این نیز در مواضعی اعالم 
کردیم که این  تعرض آشــکار به حاکمیت عراق و امنیت شــهروندان آن تهدیدی 
مداوم به شــمار می رود و منجر به افزایش تنش در منطقه می شــود. وزارت امور 
خارجه عراق در ادامه بیانیه خود تأکید کرد که در راســتای حفظ حاکمیت عراق 
و امنیت مردم این کشور، اقدامات دیپلماتیک در سطوح باال را اتخاذ خواهد کرد.

در همیــن حال منابع عراقی از دیدار فرمانده نیروی قدس ســپاه با مفتی اهل 
ســنت عراق در داراالفتاء بغداد خبر دادند. در این دیــدار محمدکاظم آل صادق، 
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در عراق، نیز حضور داشت. به گزارش شفق نیوز، 

ســردار اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس ســپاه که به تازگی در سفری عازم 
عراق شــد، روز جمعه با مهدی الصمیدعی، مفتی اهل ســنت عراق در دارالفتاء 
بغداد دیدار و رایزنی کرد. بر اســاس این گزارش، مهــدی الصمیدعی، مفتی اهل 
ســنت عراق، در حاشیه این دیدار با ســفیر ایران در عراق نیز گفت وگو کرده است. 
این خبرگزاری همچنین نوشــت که الصمیدعی در بیانیه ای اعالم کرده اســت که 
علمای اسالم در عراق، ســوریه و لبنان برای حل اختالفات اخیر به وجود آمده در 
ایران میانجیگری کرده و برای حل مسائل به وجود آمده در ایران که دشمنان اسالم 
از آن بهــره می برند و به دنبال ایجاد اختالفات فرقه ای هســتند، با علمای ایرانی 

تماس داشته اند.
قاآنی پیش از این نیز با محمد شیاع السودانی و عبداللطیف رشید، نخست وزیر 
و رئیس جمهور عراق، دیدار و گفت وگو کرد. همچنین یک منبع عراقی در گفت وگو 
با شــفق نیوز اعالم کرد که فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
با رهبران چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق نیز دیــدار و درباره آخرین تحوالت 

سیاسی عراق رایزنی کرده است.

ایران و گفتمان دیپلماتیک مجدد با عراق

ادامه از صفحه اول

آغــاز گفت وگوی بی پــرده و صریــح نیروهای 
سیاســی وطن خواه و مشفق که بیش از هر چیزی 
برای شان آینده ایران اهمیت دارد، با جامعه ایرانی 
در شــرایط حســاس کنونی می تواند گشایشی در 
فضای سیاســی متصلب کشور ایجاد کند و طرفین 
را بیش از هر چیز به ســوی خویشتن داری و پرهیز 

از خشونت بکشاند. 

اســتمرار وضعیت فعلی بــدون حضور فعال 
نیروهای خشــونت پرهیز و منتقد و واســط و میانه 
موجــب تشــدید خشــونت خواهــد شــد. برخی 
رویدادهای روزهای قبل به ویژه نحوه فوت غم انگیز 
تنی چند از نوجوانان در ایذه و سقز و شمار دیگری 
از هم وطنان در دو ســوی ماجرا هشداری جدی و 
روشن است که اســتمرار این روند نافی همزیستی 

و امنیــت و مصالح کشــور اســت. حضــور جدی 
نیروهــای فکری و سیاســی و فرهنگــی و هنری 
خوشــنام در وســط منازعه فعلی و ارائه ابتکارات 
و پیشــنهادهای این گروه به هر دو طرف و آمادگی 
سیستم برای تغییر شرایط موجود و پذیرش اصالح 
در روندهــای جاری می تواند ســرآغازی برای یک 

گفت وگوی ملی باشد.

گفت وگوی ملی خشونت پرهیز

ایرنا
لی، 

ر توک
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