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آفتاب یزد - رضا بردســتانی: یک تحلیلگر مسائل سیاسی در 
گفتگو با آفتاب یزد ضمن هشدار به دستگاه دیپلماسی از افتادن در 
»تله های رسانه ای غرب و متحدانش« خاطرنشان کرد: »همانطور که 
از اسم وزارت امور خارجه )دستگاه دیپلماسی( پیدا است، مهم ترین 
وظیفه ی این وزارت خانه حرکت بر محور دیپلماسی، گفتگو، مذاکره 
و گشودن مسیرهای بسته در فضای بین الملل است فلذا مواجه شدن 
بــا این ترفندها که آمریکایی ها اســتادانه آن را ایفا می کنند نیاز به 
ظرافت هایی دارد که احساس می کنیم این بار و دفعه ی قبل رعایت 

نشد.« 
حسین کنعانی مقدم می افزاید: »طبیعتاً به همان اندازه ای که برخی 
محافل در داخل ایران با بعضی رخدادها در ســطح بین الملل موافق 
نیستند آمریکایی ها نیز ممکن است از ترس مواجه شدن با البی های 
قدرتمندی که روی مســئله ی ایران حساســیت های ویژه ای دارند 
مجبور به تکذیب یا حتی کتمان برخی حقایق اتفاق افتاده شوند.« 

< برجام چینی! 
کنعانی مقدم در ادامه با گریزی به تفاهم نامه ی امضا شــده مابین 
تهران و ریاض با تأکید بر این مســئله که: »من به این تفاهم نامه، 
برجــام چینی می گویم« اظهار می دارد: »این که حل و فصل برخی 
موضوعــات خیلی مهــم مانند اختالفات موجــود در روابط ایران و 
عربســتان باید در ســطوح باالی امنیتی انجام شود و فوق محرمانه 
مباحث دنبال شــود هیــچ تردیدی وجود ندارد ولــی حاال که این 
تفاهم نامه امضاء شــده برای درگیر نشــدن با حاشیه ها، تنش ها و 
چالش ها بهتر است تا ابعاد پیدا و پنهان آن برای مردم تشریح شود.« 
این تحلیلگر سیاســی در ادامه با خاطرنشان کردن این مسئله که: 
»در دنیای فعلی، وجود نشــتی و عوامل نفوذ و عملیات گسترده ی 
جاسوســی باید تمامی تمهیدات اندیشیده شــود« اظهار می دارد: 
»مــا نمی توانیم وجود جاســوس حتــی در دســتگاه های خیلی 
حســاس را کتمان کنیم و تاکنون نیز، رســانه ای شده و نشده، کم 
 جاســوس دســتگیر نکرده ایم فلذا برخی مباحث مثل گفتگوهای 
 تهران - ریاض باید در بیرون از دستگاه دیپلماسی با ضرایب باالی امنیتی 

دنبال شود.« 
وی تأکیــد می کند: »در این تفاهم نامه که بــا توجه به واکنش ها، 
 بســیار مهم ارزیابی می شــود باید بــه چند نکته توجــه ویژه ای 

داشته باشیم: 
- نخست این که، آمریکایی ها از یک سو از این تفاهم نامه خوشحال 
هســتند چون هم در بحث یمن، هم در بحث محور مقاومت نفس 
راحتی کشــیدند و خیال شــان از تهدیدات یمن علیه عربستان تا 
حدودی راحت شــد ضمن آن که آمریکایی ها با فراغ بال بیشــتری 

خواهند توانست تا مسئله ی یمن را فیصله دهند. 
- مسئله ی دوم این که آمریکایی ها در کنار آن خوشحال شدن، بیم 
آن دارند که حضور چینی ها در خاورمیانه، حوزه ی دسترسی آنان به 
این منطقه دستخوش تحوالت عمیقی شود که در جهان برای ایاالت 

متحده پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. 

- ســوم این که با حل اختالفات ایران و عربستان حاال این دو کشور 
در کنار سیاســت هایی که دنبال می کنند با قدرت بیشــتری برای 
دست یافتن به منافعی که مد نظر دارند گام برخواهند داشت بدون 

این که از طرف مقابل احساس خطر کنند. 
- و چهارم این که در نهایت با تبریک هایی که گفته شد این پیام به 
کشورهای منطقه و جهان مخابره شد که منتظر تحوالت بزرگتری 

باید بود که ابعاد آن به مرور زمان روشن می شود. 

< در دودوزه بازی آمریکایی ها شک نکنید اما...
حســین کنعانی مقدم در بخش دیگــری از گفتگوی خود با آفتاب 
یزد می گوید: » من مصاحبه هــا و نقل قول هایی که از »الکاظمی« 
می شــود را دنبال می کنم و به نظرم این چهره ی عراقی بیشتر از آن 
که واقعیت ها را بازگو کرده باشــد دست روی آمال و آرزوهای خود 

گذاشته و همین مســئله به خودی خود سوء تفاهماتی را به وجود 
آورده است. «

کنعانی مقدم می افزاید: »اگرچه رفتار حسین امیرعبداللهیان در دو 
مسئله ی اخیر؛ ارسال پیام از ســوی آمریکایی ها و مسئله ی آزادی 
شــهروندان آمریکایی )سه شهروند(، قابل نقد است و باید با دقت و 
حساسیت بیشتری اینگونه مباحث به رسانه کشانیده شود اما از یاد 
نبرید که آمریکایی ها در دودوزه بازی دســت باالیی دارند و هرکجا 
 احساس خطر کنند قطعاً از اهرم تکذیب و مظلوم نمایی بهره خواهند برد

ضمن آن که احتماالً قرار نبوده این گونه مباحث آشــکار شــود اما 
طرف ایرانی با دو هدف تصمیم به افشای آن گرفته: 

 - اول این که؛ خواسته تا با این رفتار دست باال را در اختیار داشته باشد
و به اصطالح ابتکار عمل را از دست ندهد

- دو دیگر این که؛ هنوز اتفاقی نیفتاده که نیاز به رســانه ای شــدن 
داشــته باشــد پس به احتمال زیاد این مســئله در مراحل ابتدایی 
عملیاتی شدن رسانه ای شــده و طرف آمریکایی که هنوز از شوک 
تفاهم نامه ی منعقد شــده فی مابین ایران و عربستان خارج نشده، 
ناگهان با مســئله ی زندانی های آمریکایی مواجه می شود که به طور 

طبیعی دست به تکذیب و تغییر تاکتیک خواهد زد! 

< باج می دهند اما اخبارش را تکذیب می کنند! 
حســین کنعانی مقدم رفتار آمریکایی ها را نشــانه ی ترس آن ها از 
مواجه شدن با البی های داخل آمریکا دانسته می گوید: »طبیعی است 
کشوری که خود را ابرقدرت می داند نمی خواهد اینچنین قلمداد شود 
که برای آزادی سه زندانی در ایران میلیاردها دالر از پول های بلوکه 
شده ی ایرانی ها را آزاد کرده پس این روش را پیش می گیرد که باج 
می دهیم اما زیر بار تنش ها و چالش های رسانه ای آن نخواهیم رفت. 
این تحلیلگر مســائل سیاسی ادامه می دهد: »این رفتار اگر قرار بود 
در مســئله ی رفع اختالفات ایران و عربســتان نیز تکرار شود قطعاً 
مشــکالتی را به وجود می آورد که شاید اصل موضوع را به بن بست 

می کشانید.« 
کنعانی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند در مسئله ی 
اخیر، وزارت امور خارجه دور زده شد یا نه؟ می گوید: »اهمیت برخی 
موضوعات به قدری زیاد است که الزم می شود از مسیرهای دیگری 
آن را دنبال کرد و این به معنای دور زدن دستگاه دیپلماسی نیست 
ضمن آن که نطفه ی حل اختالفات ایران و عربستان قطعا در وزارت 
امور خارجه گذاشــته شــده و از یک جایی به بعد که مباحث مهم 
امنیتی در میان بوده، نفرات دیگری و با صالحدید حاکمیت بیرون از 

وزارت امور خارجه دنبال شده که دیدیم به هدف نیز رسید.« 
حسین کنعانی مقدم با این توصیه که: وزارت امورخارجه همه ی هم 
و غم خود را معطوف به دیپلماســی کند و از دامن زدن به حاشیه ها 
و چالش هــا پرهیز کند! بیان می کند: در همه ی دنیا این دســتگاه 
دیپلماسی است که تنظیم کننده مذاکرات، تفاهم نامه ها و حرکت بر 
مبنای دیپلماسی منطقه ای و بین المللی است فلذا باید مراقب باشیم 

تا این وزارت خانه از وظیفه ای که بر دوش دارد فاصله نگیرد. 

آفتاب یزد در گفتگو با حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی چالش های پیش روی دستگاه دیپلماسی را بررسی می کند

برجام چینی
برخی گفته ها و ادعاهای »مصطفی الکاظمی« رویا پردازانه و برگرفته از عالئق شخصی او است و با واقعیت های موجود فاصله ای معنادار دارد!

روند اصالحات سیاسی با هدف تقویت نهادهای دموکراتیک کشور 
در جمهوری قزاقســتان ادامه دارد. پــس از وقایع ژانویه ۲۰۲۲، 
مقامات قزاقستان یک همه پرســی سراسری در مورد اصالحات 
و الحاقات به قانون اساســی دولت برگزار کردند که در نتیجه آن 
قاسیم-ژومارت توکایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان بخشی 
از اختیــارات خود را بــه پارلمان منتقل کرد، انتخابات ریاســت 
جمهوری برگزار شــد و معاونان ســنا منصوب شدند و یک نهاد 

دولتی جدید ایجاد شد - شورای قانون اساسی.
و اکنون به عنوان مرحله نهایــی، در ۱۹ مارس ۲۰۲۳، انتخابات 
فوق العاده پارلمان در جمهوری قزاقستان برنامه ریزی شده است. 
مجموعه تحوالت سیاسی در قزاقســتان ثبات سیاسی داخلی را 
تقویت خواهد کرد و امکان توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی 
با قزاقســتان را به ایران ثابت خواهد نمود. در همین راستا، رئیس 
جمهــور ایــران، امنیت، ثبات و آرامش کشــور دوســت و برادر 
جمهوری قزاقستان را برای جمهوری اسالمی ایران مهم خواند و 
گفت که تهران از برقراری صلح و ثبات در منطقه حمایت می کند. 
تمایل دوجانبه ایران و قزاقســتان برای گسترش روابط تجاری و 
تمایل ایران برای تبدیل شدن به یک قطب مهم ترانزیت منطقه ای 

زمینه ساز روابط قوی دوجانبه است.
در این رابطه، اصالحات سیاســی جاری و همچنین تقویت نظام 
دولتی در جمهوری قزاقســتان، تاثیر مثبتی بر گســترش بیشتر 
روابط تجاری و اقتصادی ایران و قزاقســتان در چارچوب توافقات 
قبلی خواهد داشــت، که بازتابی آشــکار از همکاری نزدیک بین 
کشورهاست. سال گذشــته، رئیس جمهوری قزاقستان، قاسیم-

ژومــارت توکایف، در پیام خود در ماه ســپتامبر، علناً پیشــنهاد 
برگزاری انتخابات مجلس و شــوراهای محلی را در نیمه اول سال 
۲۰۲۳ داد. بــه این ترتیب مدت زمان اعــالم این ابتکار تا تاریخ 
رای گیری بیش از شش ماه اســت که این امکان را برای نامزدها 
و احزاب سیاســی فراهم می کند تا با دقت خود را برای تبلیغات 

انتخاباتی آماده کنند.
برگزاری انتخابات فوق العاده مجلس بر اساس منطق اصالح قانون 
اساســی مورد حمایت شــهروندان در همه پرسی ۵ ژوئن ۲۰۲۲ 
اســت. بر اســاس نتیجه گیری آن، جمهوری قزاقستان به قوانین 
جدید و عادالنه تر برای تشــکیل شــاخه نماینده حکومت روی 
آورده است. یکی از ویژگی های بارز انتخابات پارلمانی پیش رو در 
قزاقســتان افزایش تعداد نامزدهای مستقل است که نشان دهنده 

شــکل گیری فضای رقابتی اســت. در حال حاضر نیز در فهرست 
نامزدها چهره های عمومی و فعاالنی دیده می شوند که قباًل چنین 
فرصتی را نداشتند. تنها از طریق برگزاری انتخابات پارلمانی جدید 
است که می توان زمینه حزبی قزاقستان را از نظر کیفی تغییر داد 

و آن را رقابتی تر کرد.
قاسیم-ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان اظهار داشت که: 
»قزاقســتان وارد دوره جدیدی از توسعه شــده است. این کشور 
در حال گذراندن یک فرآیند پویا و پیچیده نوســازی اســت. این 
انتخابات انعکاسی از تغییرات در حال وقوع در جامعه خواهد بود 
و انگیزه قدرتمندی برای نوســازی بیشتر نظام سیاسی قزاقستان 

خواهد داد.«
انتخابات پیش رو به قزاقستان امکان تشکیل یک سیستم چند حزبی 
رقابتی را می دهد که برای توســعه یک دموکراسی قوی و با ثبات 
که منافع گروه های مختلف جامعه را نمایندگی می کند، ضروری 
است. تغییر چشــم انداز انتخاباتی و افزایش تعداد احزاب سیاسی 
 منجر به حضور نمایندگان بیشــتر و پارلمانی متنوع خواهد شد

که به نوبه خود کیفیت مدیریت سیاســت عمومی در جمهوری 
قزاقستان را بهبود می بخشد.

سیاسی

تفاهم نامه ای که بین ایران و عربستان به 
میزبانی چینی ها منعقد شد حاصل سال ها 
امنیتــی و دیپلماتیک بود  کار اطالعاتی، 
که در نهایت بــه نتیجه ای فراتر از آنچه 
تاکنون درباره ی آن گفته اند و شنیده ایم، 

منتهی شد

آن چــه آمریکایی ها تکذیب می کنند در 
عمل نیز اتفاق نیفتاده یا در ُشُرف وقوع 
بوده اما در این کــه مراتب محرمانگی 
برخــی مباحث باید رعایت شــود هیچ 
تردیدی وجود ندارد کما این که گفتگو ها 
رســانه ای  اگر  ریاض  و  تهران  فی مابین 
شده بود قطعًا به این نتیجه ی عالی ختم 

نمی شد!

مکث

امارات

قطب طالی جنوب تهران
همچنان درگیر مشکالت ملکی

دعــاوی ملکــی در مجتمــع قطب طالی 
جنوب تهران در حالی کســب و کار فعاالن 
این صنف را با مشکالت جدی مواجه کرده 
است که مالکین آن برای پایان دهی به این 
موضوع خواهان رسیدگی و تعیین و تکلیف 
قانونی از ســوی نهادهای نظارتی و قضائی 

هستند.
مالکین بزرگترین مجتمع طالی شهرری در 
جمع خبرنگاران از وضعیت نامساعد و بغرنج 
فعالیت صنوف در این مرکز تولیدی و تجاری 
به دلیل طویل الزمان بودن حل مشکل ملک 
مشــاعی به خصوص ســنگ اندازی و ایجاد 
تنش خرده ســهامدار آن که مانع رشــد و 

رونق مجتمع شده اند، سخن گفتند.
مرکــز خریدی کــه دارای ۶۴ مالک بوده و 
بیش از ۴۰ ســال قدمت فعالیــت دارد. به 
گفته مالکین این مجتمع کلنگ ساخت فاز 
نخســت آن به عنوان نخستین پاساژ طال و 
جواهر شــهر ری اواخر دهه پنجاه به زمین 
خورده و پس از ۳۰ ســال فعالیت مســتمر 
کاســبان معتمد خدمتگزار آن به مردم، هم 
اکنون گذرگاه اهالی جنوب تهران بخصوص 
زوار حضرت عبدالعظیم)ع( شــده اســت. 
 صاحبــان صنــوف این مجتمع به توســعه 
این مرکز خرید اشــاره کردند و گفتند؛ فاز 
جدید قطب طالی جنــوب تهران، به دلیل 
موقعیت مناســب در خدمت گزاری به مردم 
و زوار در ســال ۹۲ شروع شد به طوری که 
در این طرح توسعه ای مجموعه واحدها برای 
فعالیت صنوف مختلف به حدود ۴۰۰ واحد 
افزایش یافت. صنوفی که البته بخش عمده 

آن را فعاالن صنعت طال تشکیل می دهد.

امارات از میزبانی 
نشست های بین المللی 
به نفع قطر صرف نظر کرد

دفتر امیر قطر اعالم کرد که رئیس امارات از 
میزبانی نشست های ساالنه صندوق بین المللی 
پول و گروه بانک جهانی در ســال ۲۰۲۶ به 
نفع قطر انصراف داد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویتــرز، دفتر تمیم بن حمد، 
امیر قطر در بیانیــه ای اعالم کرد که محمد 
بن زاید، رئیس امارات انصراف از درخواســت 
میزبانی نشست های ساالنه صندوق بین المللی 
پول و گروه بانک جهانی در ســال ۲۰۲۶ را 
 در راســتای حمایــت از کاندیداتوری قطر 

اعالم کرد.
بن زایــد در تماس تلفنی بــا امیر قطر این 
موضوع را اعــالم کرد. همچنین دو طرف در 
این گفتگوی تلفنی، راه های تقویت روابط دو 
کشور امارات و قطر و نیز تحوالت منطقه ای و 
بین المللی را بررسی کردند. طبق این بیانیه، 
بــن حمد نیز در این تماس تلفنی از بن زاید 
بابت حمایتــش از کاندیداتــوری قطر برای 

میزبانی از این نشست ها تشکر کرد.

درباره عملکرد 
تیم اقتصادی دولت

ادامه از صفحه اول:
اجاره مســکن به اوج رسیده و نرخ افزایش 
حداقــل حقوق و دســتمزد کارگری تامین 
اجتماعــی مصــوب بودجه ســال ۱۴۰۲ 
به هیچ وجه با نرخ خط فقر و تورم هم خوانی 
ندارد. و این یعنی فقیر تر شــدن دهک های 
بیشتر از مردم. افزایش قیمتی که در بخش 
خوراکی ها در دولت ســیزدهم اتفاق افتاده، 

بی سابقه است.
تبعات نوسانات ارزی، آن روی گران تر شدن 
۲۵۰ قلم کاالی مصرفی تشــکیل دهنده ی 
نــرخ تورم از جمله مســکن، ماشــین، غذا 
و دارو و... می باشــند. واقعیــت امر را مردم 
می دانند. آن ها بهتر از هر کسی می دانند که 
هزینه های زندگــی آن ها چقدر افزایش پیدا 
کرده است. حداقل کاری که آقای خاندوزی 
و مســئوالن می توانند انجام دهند این است 
که واقعیت های اقتصادی را انکار نکنند. اینکه 
بــه مردم فقط وعده ســر خرمن بدهیم و از 
هر تریبونی غیرواقعی از رشد اقتصادی، بهبود 
کسب و کارها و کاهش بیکاری صحبت کنیم 
به زعم بنده آگاهانه توهین به شــعور مردم 
و نمک بر زخم آن ها ریختن اســت. البته که 

تبعاتی به مراتب بدتر پیش رو است.
اینها واقعیاتی است که در جامعه می بینیم. 
تاکنون عملکرد دولت سیزدهم راضی کننده 
نبوده و تمام تیم اقتصادی مســئول هستند 

ازجمله وزیر اقتصاد.
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? هــر چه بــه روزهای پایانی ســال 
ســتون  تعداد  می شــویم،  نزدیک تــر 
پیام های مردمی از دو ســتون، به ســه 
ســتون افزایش یافت. از ُحســن نّیت 
مدیرمســئول روزنامه آفتاب یزد نسبت 
به مشکالت مردم سپاسگزاری می کنم 
و برای تمامی دســت اندرکاران روزنامه 
آرزوی سالمتی و شــادکامی دارم. حق 

نگهدارتان. /ع. فرقانی
? بهتر نیســت میدان امام حسین )ع( 
تهران را مانند ســابق بازگشــایی کنند 
تا زندگی جریان داشــته باشد؟ /صادق 

ظهوری
? چرا روزهای بارانی کرایه خودروهای 
اینترنتی گران تر است؟ این کار اجحاف 
به مســافران و موجــب نارضایتی آنان 
است. مراتب به عنوان اطالع و پیگیری 

اعالم شد. /عرفان از تهران
? چرا تعداد اتوبوس های پایانه شــهید 
براری - میدان ولی عصر )عج( را افزایش 
بیهوده  نمی دهند؟ وقت مفید مسافران 
در ایســتگاه ها به هدر می رود. /معصومه 

موجرلو از تهران
? آیا ســایت دیوار مالیــات پرداخت 
می کنــد؟ بــه دلیــل این که ســابق 
بابــت آگهی ها پنجــاه هــزار تومان از 
آگهی دهندگان دریافت می شــد، اکنون 

هفتاد هزارتومان است! /پوریا حاج
? غنی آباد را دریابیــد! پس از این که 
از خیابان خاوران عبــور کردیم و به پل 
ســیمان تهران رســیدیم، ابتدای جاده 
ورامین، دهستانی به نام غنی آباد وجود 
دارد. بیشــتر کوچه ها خاکــی و هنگام 
بارش برف و باران، خاک ها به ِگل و الی 
بَدل می شــود و رفت و آمد ساکنان را با 
مشــکالت فراوانی مواجه می کند. سعید 
دربنــدی؛ از کاســبان محــل می گوید: 
از شــهرداری شــهر ری تقاضای توجه، 
رســیدگی و آســفالت کوچه ها را داریم. 
همچنین اهالی برای آب ُشــرب تصفیه 
شــده هم با مشــکل مواجه اند. الزم به 
یادآوری اســت به طور اتفاقــی و برای 
انجام کاری به این دهستان رفته بودم. آیا 
مسئوالن هم برای یک بار از محل بازدید 
و با ساکنان درباره مشکالت شان گفتگو 

کرده اند؟ /علی، خبرنگار اجتماعی
? رتبه بندی معلمان؛ متاسفانه رتبه بندی 
معلمان به طور کارشناســی انجام نشد 
و این مســئله موجب نارضایتی انبوهی 
از معلمان شــده اســت. وزارت آموزش 
و پــرورش درباره ایــن موضوع که باعث 
هاله ای از ابهام قرار گرفته باید برای رفع 
هرگونه ابهام چاره ای اساسی بیندیشند و 
از کارشناسان متبحر استفاده و فرهنگیان 

را دریابند. /ع. فرقانی
۱۰۱۰- یک نماینــده مجلس می گوید 
پرونــده برجام در دولــت جدید تقریبا 
بسته شده. سفر گروسی هم نفعی برای 
ما نخواهد داشت. اصال نباید او را به ایران 
راه می دادیم. ایشــان با این حرف ها آب 

پاکی ریختند روی دل ما! )۱۲/۱۳(
۱۰۱۵- بازهم مدیرکل آژانس بین المللی 
به کشــورمان آمــده و حرف های ضد و 
نقیض می زند. ایــن همه آمد و رفت به 
چــه درد می خــورد؟ کاش یک حاصل 

مثبتی داشته باشد. )۱۲/۱۳(
۱۰۴۱- سفیر آمریکا در اسرائیل غاصب 
مدعی شده تا زمانی که ایران به روسیه 
پهپاد می فرستد نمی توانیم با این کشور 
مذاکره کنیم. انگار پیام دادیم بیا مذاکره 

کنیم؟ )۱۲/۱۳(
۱۱۴۵- آقــای گروســی رئیس آژانس 
بین المللی با اینکه مدعی شده از آژانس 
به هیچ وجــه به عنوان ابزار سیاســی 
استفاده نشده اما واقعا چنین است این 
اســت.  بازیچه دولت های غربی  آژانس 

)۱۲/۱۳(
نماینــده مجلس  وقتــی یک   -۱۵۰۶
می گوید پرونده برجام در دولت رئیسی 
تقریبا بســته شده اســت، آیا می توان 
امیدی به احیای برجام داشت؟ )۱۲/۱۳(

۱۵۱۲- بخشــی از مشکالت ما مربوط 
به تحریم ها یا دشــمن بیگانگان اســت 
اما نمی شود همه مسائل را به بیگانگان 
 ربط داد. اینگونه باشــد پس مدیریت ها 

چه کاره اند؟ )۱۲/۱۳(
۱۵۲۱- مســئوالن از مــردم در مورد 
رضایت یا عدم رضایــت آنها از زندگی 
و مدیریــت آنها یک نظرســنجی کنند 
متوجه می شــوند مردم چــه دیدگاهی 

نسبت به عملکرد آنها دارند. )۱۲/۱۳(
۱۵۲۵- عمــر و زندگی مردم در برخی 
ســوءمدیریت ها تلــف شــد. امیدهای 
بســیاری به یأس و نومیدی تبدیل شد 
آن وقت از پیشرفت می گویند. ما که از 

زندگی مان راضی نیستیم. )۱۲/۱۳(
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در جمهوری قزاقستان مرحله بعدی تحوالت سیاسی به پایان می رسد

نخســت وزیر پیشین عراق در اظهاراتی به سفر اولش به تهران به عنوان نخست وزیر و دیدار 
با مقامات ارشد ایرانی و دیگر مسائل مربوط به وساطت بغداد میان ایران و عربستان و ایران و 

آمریکا پرداخت. 
به گزارش ایســنا، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق در گفت وگو با روزنامه الشرق 
االوســط در پاسخ به این سوال که سفر اول شما به ایران بعد از انتخاب به عنوان نخست وزیر 
چگونه بود و با چه کسانی دیدار کردید گفت: در آن زمان آقای حسن روحانی، رئیس جمهور بود، 
به صراحت در یک نشست خبری با حضور روحانی اعالم کردم که ما نیازمند روابط میان دو کشور 
هستیم نه دخالت در امور داخلی عراق. ما از کشورهایی که در جنگ با داعش به ما کمک می کنند 
تشکر می کنیم و باید فراموش نکنیم که بخشی از این کمک ها داوطلبانه و بخشی دیگر بهای آن 
را پرداخت می کنیم. من این اظهارات را با شفافیت در تهران اعالم کردم و همچنین تاکید کردم 

که روابطمان با کشورهای عربی در راستای منافع عراق و منافع تمام منطقه است. 
وی درخصوص دیدارش با مقام معظم رهبری تاکید کرد که این دیدار برپایه ی صراحت و شفافیت 
بود؛ عراق همسایه ایران، مسلمان و عربی است و نیازمند توازن و تعادل در روابط است، ما علیه 
ایران نیستیم اما می خواهیم که شرایط و اوضاع ویژه ما را درک کنید، ما حتی به روابط با آمریکا 
نیاز داریم زیرا آمریکا در رهایی از صدام به ما کمک کرد و در جنگ با داعش نیز به ما کمک کرد. 
الکاظمی گفت که موضع مقام معظم رهبری بسیار شفاف بود و تاکید کرد که ما به حاکمیت عراق 

و سیاست و شرایط ویژه این کشور احترام می گذاریم. 
نخست وزیر پیشین عراق گفت که در این سفر با سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس 

سپاه و رئیس پارلمان ایران دیدار کردم و در مورد روابط بغداد با واشنگتن گفتگو کردیم. 
الکاظمی در پاسخ به این سوال که آیا ایرانی ها از کانال نخست وزیری عراق برای انتقال پیام ها 
به آمریکا استفاده می کنند و آیا شما در این زمینه نقش ایفا کردید گفت: بله پیام های زیادی 
میان ایرانی ها و آمریکایی رد و بدل می شد به ویژه در دوره ای که برخی گروه های عراقی سفارت 
آمریکا را مورد هدف موشکی قرار می دادند، در زمان ترامپ برخی ها سفارت آمریکا در بغداد را 
تهدید می کردند و ما توانستیم آرامش ایجاد کنیم. وی درخصوص ترور شهید سلیمانی گفت که 
این اقدام نقض حاکمیت عراق بود، این اتفاق در خاک عراق و در جاده فرودگاه بغداد اتفاق افتاد، 
موضع دولت ما بسیار شفاف بود و این عملیات را محکوم کردیم، این تصمیم کامال آمریکایی بود 

و هیچ گونه طرف منطقه ای و یا عراقی در آن دخالت نداشت. 
الکاظمی گفت که بعد از این ترور ایرانی ها از ما نخواستند که روابط مان با آمریکا را قطع کنیم اما 
برخی گروه های هم پیمانان ایران خواستار بیرون کردن نیروهای آمریکایی از عراق و قطع روابط 

شدند که ما بعد از آن توانستیم تنش ها را کاهش و ثبات را تقویت کنیم. الکاظمی گفت که در 
زمان نخست وزیری اش پیام های زیادی میان ایران و آمریکا تبادل کرده است و در موضوع آزادی 

زندانیان نیز ورود کرده و مذاکراتی در این زمینه انجام شده است. 
وی گفت: این زندانی ها آمریکایی بودند و با برخی از آن ها دیدار کردم و بعضی از آن ها ایرانی االصل 
بودند، بعد از آن انتخابات آمریکا برگزار شد و این مسئله به تعویق افتاد و در نهایت برخی از این 

زندانی ها چند ماه پیش آزاد شدند. 
الکاظمی گفت: در ایران با این زندانی ها دیدار کردم و دیدارها محرمانه بود، برای حل این موضوع 
میانجیگری کردیم و مذاکرات به مراحل نهایی رسید اما انتخابات آمریکا انجام شد و موضوع به 
تعویق افتاد. بعد از آن کانال های دیگری از کشورهای دیگر ایجاد شد و برخی از زندانیان آزاد 
شــدند. مصطفی الکاظمی که چند روز قبل از اعالم توافق ایران و عربستان با الشرق االوسط 
مصاحبه کرده است اما این مصاحبه دو روز بعد از انعقاد تفاهم نامه منتشر شد، در مورد میزبانی 
از مذاکرات تهران و ریاض گفت که ما کنفرانس بغداد را برگزار کردیم و در آن عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهور مصر و ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن و شیخ محمد بن راشد، حاکم دبی و تمیم بن 
حمد، امیر قطر و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و همچنین وزرای خارجه ایران و عربستان 
و ترکیه در آن حضور یافتند، آنجا بود که ایده گفتگوهای ایرانی-سعودی مطرح شد و جلساتی 

در بغداد برگزار شد و همه این امور دستاوردهایی برای عراق هستند. 
وی گفت که مذاکرات ایران و عربســتان در بغداد در سطح روسای دستگاه ها )امنیتی( برگزار 
شد و به مسائل متعددی پرداخته شد و این گفتگوها بسیار موفقیت آمیز بود و به مراحل نهایی 
رسیدیم اما دخالت ها در منطقه برخی مسائل را به تعویق می اندازد. وی در اظهارات خود گفته 
 اســت که گفتگوهای ایران و عربستان نتیجه بخش بود و احتماال روابط این دو کشور به زودی 

از سرگرفته شود. 
الکاظمی با بیان اینکه طرف های ایرانی و سعودی به همه مسائل پرداختند تاکید کرد که من در 
جلسات گفتگوها حضور داشتم و مذاکرات را مدیریت می کردم و جلسات گاهی اوقات به پنج 
الی شش ساعت می رسید. نخست وزیر پیشین عراق گفت که این جلسات در یک مکان سری 
در بغداد برگزار می شد و من همیشه نگرانی امنیتی داشتم که مبادا امنیت آن ها به خطر بیفتد. 

وی گفت که موفقیت گفت وگوهای ایران و عربســتان در ایجاد آرامش در منطقه موثر است، 
عربستان و ایران کشورهای مهمی در منطقه هستند، این دو کشور همسایه و مسلمان هستند و 
مشترکات زیادی باهم دارند. الکاظمی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به هوش و ذکاوت محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت که او حامی گفت وگوهای تهران و ریاض بود و از مدت ها پیش 

به دنبال پیدا کردن مشترکات بود.

الکاظمی: میان تهران و واشنگتن پیام منتقل کردم |


