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بهارستان خواستار پاسخ گویی دولت درباره عدم مهار افزایش قیمت کاالها شد
چه کسی مقصر است؟!

 شــرق: ماجرای متهم کردن دیگران در شــرایط ســخت اقتصادی، عمری به درازای 
تاریخ چنددهــه ای در ایران دارد و گویی مدیران ایرانی به هر دلیلی حاضر نیســتند 
مســئولیت تصمیم های خود را بر عهده بگیرند و در این بین دولتمردان به شــدت به 
این تفکر وابســته هســتند که هرچه اتفاق نامطلوب است از مدیران قبلی سر زده و 
آنها فقط زمین ســوخته ای را به ارث برده اند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنا 
نبود و همان گونه که دولت های قبلی در زمان پاســخ گویی عملکردشــان قبلی ها را 
مقصر جلوه می دادند، این دولت و حامیان اصولگرای آن هم در نهایت خود را مبرا 
از اشــتباه می دانند و تحمیل باالترین رقم تورمی در ۴۰ ســال اخیر را متوجه دولت 
روحانی دانســته اند. اما این نوع نگاه بدون پاسخ نمانده و خود برخی از اصولگرایان 

نیز منتقد وضع موجود شده اند.
یک روز بعد از سخنان رئیس جمهور در رسانه ملی، نمایندگان ناراحت از وضعیت 
ســخت اقتصادی، پشــت تریبون های مجلس به انتقاد از دولت پرداختند و خواستار 
مسئولیت پذیری همه مســئوالن در ایجاد وضعیت کنونی شدند. سید ابراهیم رئیسی 

شــامگاه شنبه در ششمین گفت وگوی مستقیم تلویزیونی با مردم، انگشت اتهام خود 
را به ســمت دولت روحانی، تورم جهانی، جنگ اوکراین و نقشه دشمنان نشانه رفت. 
ســخنان رئیســی واکنش نمایندگان را برانگیخت و نماینده مــردم میانه در مجلس 
شورای اســالمی با انتقاد از افزایش قیمت کاالها بر خالف مصوبه مجلس، خواستار 
پاســخ گویی دولت درباره عدم مهار افزایش قیمت کاالها شــد. سید مرتضی حسینی، 
نماینده میانه در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری به دولت تأکید 
کرد: کارگروه اقتصادی دولت پاســخ دهد چرا هم زمان با حذف ارز ترجیحی، قیمت 
کاالها سر به فلک کشیده است؟ تدابیر و وعده های حفظ قیمت های شهریور ۱۴۰۰ که 
در قانون مصوب مجلس بر آن تأکید شــده است، کجاست؟ توزیع کاالبرگ هوشمند 
بین اقشار پایین کجاست؟ وی ادامه داد: همکاران اقتصادی مجلس که مدافع حذف 
ارز ترجیحی بودند و با صحبت ها و دفاع هایشان باعث تصویب این قانون شدند، بیایند 
پاسخ دهند چرا قیمت کاالها مهار نشد؟ دولت و وزرای مربوطه نمایندگان مجلس و 
مردم توضیح دهند دالیل عدم مهار قیمت ها و رشد افسارگسیخته قیمت ها چیست؟

مسئولیت گرانی ها بر عهده همه مسئوالن است
نماینده ابهر، خرم دره و ســلطانیه نیز با تأکید بر اینکه مســئولیت گرانی ها بر 
عهده همه مسئوالن است، اظهار کرد: نه دولت، مجلس را مقصر جلوه دهد و نه 
مجلس، دولت را مقصر بداند؛ چراکه مردم تحت فشار گرانی فرقی میان مجلس 
و دولت نمی بینند. حســن شجاعی علی آبادی، نماینده ابهر، خرم دره و سلطانیه 
در جلســه روز یکشنبه مجلس شورای اســالمی با تبریک به مناسبت فرارسیدن 
هفتــه قوه قضائیه گفــت: مجلس انقالبــی از دولت انقالبی آیت اهللا رئیســی 
حمایت و البته نظارت مؤثر و قاطــع می کند. وی اظهار کرد: از رئیس جمهوری 
بابــت موفقیت ها، دلســوزی ها، صداقت، جهــاد شــبانه روزی و امیدآفرینی در 
میان مردم سپاســگزاریم، اما وضعیت گرانی، بازنشستگان، دامداران، کشاورزان، 
افزایش تبعیض آمیز حقوق ها، وضعیت رتبه بندی فرهنگیان، وضعیت مســکن 
و وضعیت اجاره نشــینان پذیرفتنی نیســت؛ لطفا چاره ای بیندیشید. این نماینده 
مجلس تأکید کرد: همچنین تشــتت در تیم اقتصادی دولت، برخی ناکارآمدی ها 

در وزارتخانه هــا نظیر کوتاژ صــوری در واردات نهاده ها و بقــای برخی مدیران 
غرب گرا از دولت ســابق در وزارتخانه ها و اســتان ها پذیرفتنی نیســت. شجاعی 
علی آبادی خاطر نشــان کرد: مسئولیت گرانی ها بر عهده همه ماست؛ نه دولت، 
مجلــس را مقصر جلوه دهد و نه مجلس، دولــت را مقصر بداند؛ چراکه مردم 
تحت فشــار گرانی فرقی میان مجلس و دولت نمی بینند، با اعصاب مردم بازی 

نکنید.

دوشنبه
۶ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۳ 

ماحصل گفت وگوی الکاظمی و رئیسی
ســید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک خود با مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق اظهار کرد: روابط دو کشور ایران و 
عراق ریشــه در باورهای مشــترک دو ملت دارد. اراده مسئوالن دو کشور برای توســعه روابط در همه حوزه ها وجود دارد. وی ادامه 
داد: در راستای گسترش روابط با همسایگان، ما عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران می دانیم و نزدیک ترین روابط را با کشور عراق 
رقم می زنیم. ما در حال حاضر نزدیک ترین روابط در میان کشورهای همسایه را با عراق داریم. وی در ادامه با بیان اینکه در این دیدار 
درباره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری دو کشور مذاکره شد، تصریح کرد: قرار شد روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی و تجاری 
گسترش یابد. همچنین قرار شد اتصال ریلی شلمچه و بصره سریع تر انجام شود. در زمینه روابط پولی و بانکی نیز قرار شد گام های 
جدیدی برداشته شود تا این روابط تسهیل شود. رئیس جمهور با قدردانی از دولت عراق جهت تسهیل سفر زائران ایران به این کشور 
گفت: قرار شــد برای زیارت زائران اربعین تســهیالت بیشتری از ســوی دولت عراق در نظر گرفته شود تا زائران با سهولت بیشتری از 
مرزهای زمینی و هوایی به عراق رفته و مشــکالت ســال های قبل دیگر وجود نداشته باشد. رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه ارتباط 
کشورهای منطقه مورد تأکید طرفین بود، اظهار کرد: ما بر این باوریم گفت وگوهای مسئوالن منطقه می تواند مشکالت منطقه را حل 
کند. ما معتقدیم دخالت بیگانگان مشکل گشا نیست، بلکه مشکل زاست. ما بر لزوم گفت وگوهای مسئوالن منطقه برای حل مشکالت 
منطقه تأکید کردیم. وی تأکید کرد: آتش بس و رفع محاصره یمن و گفت وگوهای یمنی_ یمنی مورد تأکید ماست. بدون تردید ادامه 
این جنگ بی حاصل بوده و جز رنج مردم یمن حاصل دیگری ندارد و هرچه زودتر باید این جنگ خاتمه یافته و آتش بس برقرار شود. 
رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: تالش رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان برای این رژیم 
امنیت ســاز نخواهد بود. ما و عراق بر صلح و آرامش در منطقه تأکید داریم و این هدف در پرتو نقش آفرینی همه مســئوالن منطقه 
حاصل می شــود. عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی یا حضور بیگانگان در منطقه، مشکلی از منطقه حل نخواهد کرد. رئیسی در 
پایان با بیان اینکه روابط ایران و عراق در مسائل منطقه ای و بین المللی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد، گفت: ما در روزهای سخت عراق 
در کنار این کشور بودیم و همواره در کنار یکدیگر خواهیم بود و هرگز این روابط به سردی نمی گراید. ما روابط دو کشور را رو به گسترش 
می دانیم. سفر آقای الکاظمی به تهران، نقطه عطفی برای توسعه روابط دو کشور است. الکاظمی هم در این نشست گفت: تالش ما 
برای تأمین منافع دو ملت ایران و عراق است و در ایام اربعین با تمام قوا در خدمت زائران خواهیم بود. او افزود: تا پیش از این زوار 
در فرودگاه ویزا می گرفتند، ولی توافق کردیم در گذرگاه های مرزی نیز ویزا تهیه کنند. او همچنین گفت: توافق کردیم حمایت مان را از 

آتش بس در یمن و اصل گفت وگو برای پایان دادن به جنگ یمن اعالم کنیم.

گزارش

استیضاح در حاشیه
سیاهکلی: «چرا تمام عالم بسیج شده اند که استیضاح 

صورت نگیرد؟»
شــرق: بعد از استعفای وزیر کار که در شرف استیضاح بود، صحبت از ادامه 
تغییر در کابینــه قوت گرفت و از اســتعفای قریب الوقوع وزرای در معرض 
اســتیضاح دیگری ســخن به میان آمد و در میان فضای غبارآلود سیاســی 
حاکم بر این اخبار شاهد افزایش انواع و اقسام شایعه ها هم بودیم. تا جایی 
که حاشــیه های تالش مجلس برای اســتیضاح چند نفــر از وزرا به مراحل 
عجیبی رســیده و از دیروز پــای پیامک تهدیدآمیز هم به میان آمده اســت. 
هرچند درنهایت ارســال پیامک تهدید آمیز به وزیر صمت تکذیب شد؛ اما در 
اصل ماجرا که نشــان از باالگرفتن تنش میــان مجلس و دولت برای ترمیم 
کابینه است، تغییری ایجاد نشده و حتی این گمانه زنی تقویت شده که اصل 
ماجرا تهدید به ارســال پیامک و ایجاد چنین حاشــیه هایی بوده. به هر حال 
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آقای فاطمی امین، وزیر 
صمت در نشست دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تهدید پیامکی نمایندگان 
برای انتصاب افراد را تکذیب و بیان کرد ممکن اســت پیشنهادهایی از سوی 
نمایندگان یا ســایر افراد مطرح شــود؛ اما این پیشــنهادها به معنای تهدید 
نیست. این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس چهار وزیر در صف 
اســتیضاح قرار دارند و لطف اهللا سیاهکلی که به شــدت منتقد جو حاکم بر 
مجلس برای ممانعت از اســتیضاح وزیر صمت اســت، این سؤال را مطرح 

کرده که «چرا تمام عالم بسیج شده اند که این استیضاح صورت نگیرد؟».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به خبرها درخصوص 
تهدید پیامکی وزیر صمت از سوی برخی از نمایندگان هم گفته: «اگر مدارکی دال 
بر ذی نفع بودن تعدادی از نمایندگان در استیضاح وزیر صنعت موجود است، باید 
اسامی آنها اعالم شود. چرا در پشت پرده صحبت می شود و حیثیت نمایندگان به 
بازی گرفته می شود؟». سیاهکلی در واکنش به اخبار برخی از رسانه ها درخصوص 
تهدید پیامکــی وزیر صمت از طرف برخی از نماینــدگان، توضیح داده: «این گونه 
اخبار و مســائل کذب اســت و به هیچ وجه صحت ندارد، نمایندگان از طرف مردم 
به عنــوان وکالی ملــت به پرونده نهــاد یا فرد یا مدیر دولتی که حقی نســبت به 
مردم تضییع کرده باشــد، ورود پیدا می کنند. از این نظر قانون، جایگاه نظارتی برای 
مجلس در نظر گرفته و ابزارهایی مانند سؤال کردن، تذکر دادن و استیضاح را برای 
نمایندگان لحاظ کرده اســت». به گفته این نماینده مجلس «این استیضاح مربوط 
به االن نیســت و در آذرماه امضا شــده اســت و موضوعش هم گران فروشی ها و 
عدم تنظیم بازار و همچنین وضعیت بازار خودرو اســت، مشــکالتی که با وجود 
وعده هــای وزیر همچنان به قوت خود باقی اســت». نماینده مردم قزوین، البرز و 
آبیک در مجلس توضیح داده که «استیضاح جزء حقوق تعریف شده و قانونی برای 
مردم از سوی وکالی خود در مجلس شورای اسالمی است؛ بنابراین هر زمانی که 
وکیل مردم احســاس کند که باید وزیر را استیضاح کند، قانون این اجازه را به او در 
مجلس شورای اسالمی داده است. درخصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
طبق قانون این اتفاق صورت گرفته است؛ اما چرا تمام عالم بسیج شده اند که این 
اســتیضاح صورت نگیرد؟ این اتفاقات خوب نیست، ســؤالی مطرح شده که الزم 
است پاســخ آن به مجلس داده شود تا مجلس قانع شود. اگر مجلس قانع شد، 
وزیر مربوطه به کار خود ادامه می دهد و اگر قانع نشــد، او باید پاســخ گوی اعمال 

خویش باشد».
او گفته «نمایندگان وکالی مردم هستند و هیچ نهاد دولتی حق ندارد با آبروی 
نماینــدگان بــازی کند. البته این موارد باعث نمی شــود که وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت از ســؤال و اســتیضاح فرار کند. اگر تعداد ۱۰ نفــر از نمایندگان خواهان 
استیضاح وزیری باشند، استیضاح به جریان می افتد. حرف های شبهه برانگیز نباید 
در جامعه گســترش پیدا کند. مــن از وزیر صنعت، معدن و تجارت می خواهم که 

راجع به این موضوع شفاف سازی کنند».
در همین زمینه حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
و برخوار در مجلس شــورای اســالمی، هم در نشســت خبری خــود با اصحاب 
رســانه درباره استیضاح وزیر صمت تصریح کرده است: تا به االن پنج تقاضا برای 
اســتیضاح وزرا آمده اســت که مورد اول آن وزیر صمت است که البته دو دسته 
امضا آمده بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده 
و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی ها را انجام دهد و زمانی که در صحن اعالم 
وصول شد، حتی اگر عدد آن کم شود، از دستور خارج نخواهد شد. حاجی دلیگانی 
خبر داده که «وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از دیگر وزرایی هستند 

که درخواست استیضاح شان به هیئت رئیسه آمده است».
دراین بین علی اصغر خانی در تذکری شــفاهی در جریان جلســه علنی دیروز 
مجلس بیان کرد: برخی از همکاران در مجلس در حال فشــار به وزیر صمت به 
منظور انجام اقداماتی هســتند که اصال در اختیار ایشــان نیســت. برای اینکه یک 
کارخانــه در یک منطقــه باقی بماند، ما نباید مردم یک شــهر را نابود کنیم. امروز 
شهرســتان شــاهرود با بیش از ۱۵۰ لیتر بر ثانیه با مشکل تأمین آب شرب مواجه 
هســتند. نباید برای تأمین آب یک کارخانه در شهری دیگر حیات مردم در شاهرود 
تخریب شود. او در ادامه اظهار کرد: عده ای به وزیر صمت فشار می آورند تا اقدامی 
را انجام دهد که در اختیار این وزارتخانه نیســت. منابع شــاهرود متعلق به مردم 
است و مردم اجازه تصاحب آن را نمی دهند. اکنون ما شاهد فشارها و هجمه هایی 

این چنینی به وزیر صمت هستیم که از منطق به دور است.
اینکه قرار اســت مجلس درباره طرح های اســتیضاح چــه تصمیمی بگیرد، 
نامشــخص اســت. از یک ســو بحث فرصت دادن به وزرا برای پیگیری و اجرای 
برنامه های شان است و از ســوی دیگر بحث ناکارآمدی برخی از وزرا است که هر 
روز حضورشان باری بر دوش اقتصاد و مردم است و رفتن شان حتی بیش از مردم 

به نفع کابینه است تا با ترمیم سریع بتواند بر چالش های پیش رو فائق آید.

مذاکراتی که در روزهای سرد زمستان به بن بست رسید، قرار است در نخستین روزهای 
گرم تابستان جانی تازه بگیرد و ایران و ۱+۴ به همراه آمریکا بر سر میز مذاکرات بازگردند تا 

شاید باالخره یخ مذاکرات قفل شده برجامی آب شود.
در زمســتان ۱۴۰۰ در حالی کــه طرف های برجامــی به ویژه ایــران و آمریکا در حال 
امتیازگیری حداکثری از یکدیگر بودند، جنگ روسیه و اوکراین بر سر پیوستن اوکراین به ناتو 
در عمل به موضوع اول فضای بین الملل تبدیل شــد و برجام و مذاکرات را به محاق برد. 
تنش میان روســیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین تا آنجا پیش رفت که مذاکرات برجامی 
را نیز تحت الشــعاع قرار داد و دو کشــور بی میل نبودند تا از قبل برجام کالهی برای خود 
از نمد اوکراین ببافند. عالوه بر تنش میان روســیه و آمریکا بر ســر اوکراین که بر مذاکرات 
برجامی تأثیر داشــت، تشــدید فضا بین ایران و آژانس هم مذاکرات احیای برجام را متأثر 
کرد. در حالی که ایران و آژانس برای رفع برخی اختالف ها بر ســر چهار موضوع پادمانی 
در حال مذاکره بودند و حتی یکی از این چهار موضوع حل وفصل شده بود، شورای حکام 
با صدور قطع نامه ای، از تهران خواست هرچه زودتر به سؤال های آژانس درباره سه محل 
مورد بحث پاســخ دهد. آمریکا و سه کشــور اروپایی قطع نامه مذکور را دارای محتوایی 
توصیه محــور می خواندند که لحــن تندی علیه ایران ندارد اما تهــران در واکنش به این 
قطع نامــه تعداد قابل توجهی از دوربین های فراپادمانی آژانس را که در چارچوب برجام 

در سایت های مختلف هسته ای ایران قرار داشتند، از مدار خارج کرد.

اکنون بعد از اعالم ازسرگیری مجدد مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم های آمریکا، 
از ســوی جوزپ بورل و حســین امیرعبداللهیان و درحالی که بسیاری فکر می کردند این 
دور از مذکرات هم مانند دورهای قبلی در وین برگزار می شــود، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کرد این بار مذاکرات احتماال در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برگزار می شــود. همین تک جمله کافی بود تا گمانه زنی ها از میزبان دور جدید مذاکرات 
آغاز شود و اولین گزینه احتمالی هم تاکنون دوحه قطر اعالم شده است. البته هیچ یک از 
منابع رســمی در تأیید یا تکذیب میزبان جدید خبری منتشر نکرده اند و فعال شایعات داغ 
تابســتانی در حال اوج گیری است. جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
عصر روز شــنبه بعد از دیدارهای خود با مقامات ایران (حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه ایران و علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی) در گفت وگو با رسانه های 
خارجی در تهران گفت که دور جدید مذاکرات هسته ای در وین برگزار نخواهد شد، چراکه 
ایــن مذاکرات در چارچوب برجام و گروه چهار به عالوه یک برگزار نمی شــود. بورل ادامه 
داد: ازآنجایی که چنین گفت وگوهایی در چارچوب تماس های دوجانبه بین ایران و آمریکا 
برگزار می شود، ترجیح می دهیم در مکان دیگری آنها را انجام دهیم که سردرگمی ایجاد 
نکند. مذاکرات در وین مربوط به همه اعضای برجام اســت. فکر می کنم این (مذاکرات) 
در جایی نزدیک تر به خلیج فارس یا بگذار بگویم مثال در کشورهای حاشیه خلیج  فارس 
انجام می شــود. بورل در ادامه دربــاره زمان برگزاری این مذاکرات کــه اتحادیه اروپا به 

ریاســت انریکه مورا قرار است تسهیلگر آن باشــد، بار دیگر صحبت های خود در جریان 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیرعبداللهیان را تکرار کرد و گفت: «چه زمان؟ زود. زودتر 

از آن که تصور کنید».
بعد از انتشار این خبر با توجه به نزدیکی روابط ایران با دو کشور قطر و عمان این گمانه 
در اذهان تقویت شد که احتماال دور بعدی مذاکرات در دوحه یا مسقط برگزار می شود و 
با توجه به اینکه مســقط در سال ۱۳۹۰ نیز میزبان گفت وگوهای محرمانه ایران و آمریکا 
بوده اســت، مذاکراتی که به نوعی زمینه ساز برگزاری مذاکرات برجام در سال ۱۳۹۲ شد، 
برخی از تحلیلگران معتقد بودند احتماال مذاکرات در مسقط برگزار می شود و یکی دیگر 
از دالیــل این موضــوع را مذاکرات تلفنی اخیر وزیران امور خارجه ایــران و عمان در روز 
پنجشنبه، دوم تیر می دانستند. در این بین نورنیوز رسانه دبیرخانه شورای امنیت ملی خبر 
داد: قطر میزبان احتمالی مذاکرات آتی احیای برجام خواهد بود. نورنیوز در توییتی نوشت: 
«پس از پایان سفر بورل به تهران، نگاه ها متوجه محل، روز و شکل برگزاری مذاکرات آتی 
شــده است. بورل در این باره گفته بود مذاکرات در وین برگزار نخواهد شد. اخبار رسیده به 
«نورنیوز» حاکی  اســت با توجه به تالش های مستمر قطر در این خصوص، شانس دوحه 

برای میزبانی مذاکرات آتی بیشتر است».
الجزیــره هم در خبــری دوحه را مقصــد مذاکرات آتی برجامــی معرفی کرده 
که ســبب شده شــانس این شــهر برای میزبانی دور جدید مذاکرات افزایش یابد و 
تقریبا اکثر رســانه های فارســی زبان هم دوحه را مقصد احتمالی مذاکرات معرفی 
می کنند، به خصــوص که قطر برای میانجیگری در مذاکــرات وین پیش قدم بوده و 
تمایل بســیاری برای رفع بحران توقف مذاکرات داشــته اســت. البته تجربه نشان 
داده نمی توان براســاس گفته های بدون منبع رســمی قضاوتــی در این گونه موارد 
داشــت و باید دیــد درنهایت در چنــد روز آینده مذاکــرات برجامــی چگونه احیا 

خواهد شد.

دوحه یا مسقط، کدام یک قفل مذاکرات برجام را باز خواهند کرد؟
برجام به حاشیه خلیج فارس می آید

تهران در چند روز اخیر میزبان سفرهای دیپلماتیکی است که 
طعم و بوی ورود میانجیگــری دارند و بعد از الوروف و بورل که 
نقش مهمی در تصمیم آغاز مذاکرات برجامی داشتند، نوبت به 
«مصطفی الکاظمی» رسید تا برای آغاز دوباره مذاکرات بین ایران و 
عربستان وارد تهران شود. او دیروز وارد تهران شد و رئیس جمهور 
کشورمان به صورت رســمی از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق اســتقبال کرد. الکاظمی دیروز در حالی وارد تهران شد که 
روز شــنبه در اولین مرحله از سفر منطقه ای خود، وارد جده شد 
و ســپس با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار و 
گفت وگو کرد؛ دیداری بســیار گرم که حتی بن سلمان خود پشت 
فرمان ماشین تشریفات الکاظمی نشست و توجه رسانه ها به این 
برخورد صمیمی جلب شــد. بعد از این دیدار که اهمیتی بسیار 
برای ایران دارد، الکاظمی وارد تهران شد؛ زیرا یکی از دالیل اصلی 
سفر الکاظمی میانجیگری میان ایران و عربستان گفته شده است. 
در همین راستا خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع در 
دفتر نخست وزیر عراق نوشت الکاظمی در چارچوب میانجیگری 
بغداد برای ازســرگیری روابط میان ایران و عربستان سعودی این 
ســفر را انجام می دهــد. در حالی که خود عــراق اکنون با بحران 
سیاســی مواجه اســت و چندین ماه پس از برگــزاری انتخابات 
پارلمانی هنوز دولت جدید بغداد تشکیل نشده، این مقام عراقی 
اضافه کرد: «این ســفرها به مسائل سیاسی داخلی عراق مربوط 
نمی شــود. گفت وگوهای مربوط به تشــکیل دولت جدید عراق 
ربطی به این ســفرها ندارد». روابط ایران و عربستان سعودی که 
به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران 
و مشــهد در دی ماه ۱۳۹۴ قطع شده بود، باالخره از فروردین سال 
گذشــته گفت وگوهایی بین دو کشور به میزبانی عراق آغاز شده و 
تاکنون پنج دور آن برگزار شده است. عراق نقش مهمی در احیا و 
تداوم این مذاکرات داشته و عالقه دارد همچنان نقش میانجیگری 
را میان ایران و عربستان ایفا کند. بنابراین هم زمان با انتشار خبر سفر 
الکاظمی به ایران، پیش بینی شده است مسائل مربوط به مذاکرات 
ایران و عربستان سعودی، روابط تجاری و بازرگانی پیگیری پرونده 
ترور ســردار ســلیمانی و همکاری های اقتصادی- سیاسی مثل 
تکمیل کریدور ترانزیتی میان سوریه، عراق، ایران و لبنان از جمله 
مسائلی باشد که در دستور کار گفت وگوهای مقامات تهران و بغداد 
قرار می گیرد. در همین ارتباط، شبکه المیادین اعالم کرد محور این 
ســفرها گفت وگوهای تهران-ریاض با میزبانی بغداد اســت. به 
گزارش «ایسنا»، شبکه لبنانی المیادین به نقل از منابع خود اعالم 
کرد سفر نخست وزیر عراق به این دو کشور در چارچوب مذاکراتی 
است که مسئوالن دو کشور ایران و عربستان در بغداد برگزار کردند. 
این منابع گفته اند الکاظمی در ســفرهای پیش رو به پرونده های 
مهمی از جمله روابط دیپلماتیک تهران و ریاض خواهد پرداخت. 
پیش تر نخســت وزیر عراق با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و 
ریــاض در بغداد، گفته بود عراق نقش مهمی در نزدیک ســازی 
دیدگاه های جمهوری اســالمی ایران و عربستان سعودی داشته 

است. مصطفی الکاظمی سه   شــنبه ۱۷ خرداد گفت: «مذاکرات 
ایران و عربســتان که در بغداد برگزار شــد، به مراحل پیشرفته   ای 
رسیده است». در همین ارتباط، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه 
عربســتان، اوایل خرداد جاری گفت عربستان سعودی در جریان 
مذاکرات با جمهوری اسالمی ایران تا حدی پیشرفت داشته است، 
ولی این مسئله کافی نیست. وزیر خارجه سعودی در عین حال، در 
راستای تمایل ریاض برای برقراری روابط با تهران گفت دست این 
کشور برای دوستی با جمهوری اسالمی ایران دراز است. در همین 
ارتباط، وزارت امور خارجه عراق بیســت و دوم اردیبهشت گذشته 
اعالم کرد «فؤاد حسین»، وزیر خارجه این کشور و همتای سعودی 
او در مغرب با یکدیگر درباره گفت   و   گوهای تهران و ریاض رایزنی 
کرده   اند. فؤاد حسین در این دیدار تأکید کرد بغداد تمام تالش خود 
را به کار خواهد بســت و از روابط خــود به منظور ایجاد فرصتی 
مناسب برای توافق میان تهران و ریاض بهره خواهد گرفت. البته 
پاییز سال گذشــته عبداهللا المعلمی، سفیر عربستان سعودی در 
سازمان ملل، گفت ریاض خواهان گفت وگوهای اساسی تر با تهران 
اســت تا به رفتار جمهوری اسالمی در منطقه هم پرداخته شود، 
اما ایران تاکنون مذاکرات را «به بازی گرفته است». این سخنان با 
واکنش منفی در ایران مواجه شد، اما با این حال، نخست وزیر عراق 
در پایان دور پنجم مذاکرات تهران و ریاض گفت متقاعد شده که 
توافق بین جمهوری اسالمی و عربستان سعودی «نزدیک» است. 
یکی از نکات مهم ســفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، 
به تهران این اســت که در زمانی انجام می شود که قرار است او 
کمتر از یک ماه دیگر در نشســت ریاض که هم زمان با ســفر جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به اسرائیل و عربستان انجام می شود، 
شرکت کند. بایدن تور خاورمیانه   ای خود را در ماه جوالی آتی طی 
روزهای ۱۳ تا ۱۶ ژوئن آغاز خواهد کرد که پس از ســفر به رژیم 
صهیونیستی، با سران کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس 
به عالوه اردن، مصر و عراق در جده نشســتی برگزار خواهد کرد. 
مخالفت علنی هیئت هماهنگی گروه   های شــیعی، با مشارکت 
عراق در نشســت ســران کشــورهای عربی و آمریکا در ریاض، 
«مصطفی الکاظمی»، نخســت   وزیر این کشــور را در موقعیت 
دشــواری قرار داده اســت. با وجود اینکه کارشناسان سیاسی و 
اقتصادی معتقدند حضور عراق در این نشست ضروری است؛ زیرا 
در آن درباره آینده منطقه و پرونده   های اقتصادی رایزنی خواهد 
شــد، اما برخی گروه   های موجود در هیئت هماهنگی تهدید به 
فعال   سازی پرونده اختیارات محدود دولت پیشبرد امور کرده   اند؛ 
چرا که به احتمال زیاد در نشست ریاض، پرونده   های سیاسی علیه 
ایران مطرح خواهد شد. در همین خصوص نماینده ائتالف دوله 
القانون عراق تصریح کرد نخســت   وزیر دولت پیشــبرد امور این 
کشور، در صورت شرکت در نشست ریاض برای عادی   سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی، به اتهام خیانت در پارلمان استیضاح خواهد 
شد. در دگر سوی این سفر، اتفاق خوشایند تسویه بدهی های عراق 
به ایران هم رقم خورد و احمد موســی، ســخنگوی وزارت برق 

عراق در اظهاراتی گفت: عراق تمام مبلغ بدهی های معوقه را 
به ایران پرداخت کرد و به طرف ایرانی اعالم کردیم ما روزانه به 
۵۰ تا ۵۵  میلیون مترمکعب گاز نیاز داریم، اما میزان رسیده به ما 
اکنون ۴۰  میلیون مترمکعب است و به محض اینکه واردات گاز 
افزایش یابد، وارد مدار نیروگاه   های تولید برق خواهد شد و تولید 
ما باال خواهد رفت. بر اساس این گزارش، علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت، اخیرا در صفحه شخصی خود در توییتر اعالم 

کرده بود: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در ســال 
۹۹ مجموعا یک میلیارد دالر بود که با کار جهادی وزارت نفت 
دولت سیزدهم نه   تنها درآمد صادرات گاز به عراق به   روز وصول 
می شــود، بلکه فقــط در یک فقره بدهی قدیمــی ۶/ ۱میلیارد 
دالری هم وصول شــد. علی بهادری جهرمی در ادامه نوشت 
 این اتفاق از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی 

فعال انرژی است.

حضور عراق برای میانجیگری میان ایران و عربستان سیر گفت و گوهای 
دیپلماتیک در تهران را متفاوت کرد

صلح در میانه


